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Bienalmente, a SLABO, Sociedade Latino Americana de Biomateriais,
Engenharia de Tecidos e Orgãos Artificiais, realiza um workshop internacional,
contando com cerca de 400 participantes em cada um de suas edições, objetivando a
troca de experiência entre pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação, e
apresentação de trabalhos inéditos nas áreas de órgãos artificiais, biomateriais e
engenharia de tecidos.
Sediada no Brasil, a SLABO tem procurado distribuir as edições do OBI pela
América Latina. A 4a edição do OBI, 12º Congresso SLABO, será realizada em Campina
Grande - PB, Brasil, em agosto de 2015, cuja escolha deveu-se a importantes aspectos.
Não obstante seu progresso econômico e destaque regional, Campina Grande se
reveste de importância destacada na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo
sede de várias instituições de ensino superior, como a Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), contando com
uma comunidade acadêmica composta por cerca de 20 mil pessoas. Porém, foi
determinante para a escolha da sede a existência do CERTBIO, Laboratório de
Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste, no âmbito da UFCG, suas
importantes pesquisas e sua equipe de alunos de graduação e pós-graduação e
pesquisadores.
Com seus 400 mil habitantes, Campina Grande situa-se no piemonte da
Borborema e oferece seu clima ameno e agradável aos milhares de visitantes anuais
que vêm desfrutar de sua gastronomia e participar de seus festejos juninos
internacionalmente conhecidos ou dos eventos técnico-científicos ou econômicos que
ocorrem ao longo de todo o ano.
Portanto, sintam-se bem-vindos ao 4o. OBI, em agosto de 2015.
Prof. Dr. Marcus Vinicius Lia Fook
Presidente do OBI
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EVENTO
Hospedagem
O Garden Hotel já se tornou referência em hospedagem na cidade de Campina Grande
e região, oferecendo serviços exclusivos e um atendimento especial e acolhedor. São
192 apartamentos, em um total de 576 leitos, composto por: duas alas, sul e norte,
cada uma contando com três andares.
O conforto dos amplos apartamentos, que apresentam uma decoração com elementos
de uma moderna arquitetura e a beleza do artesanato paraibano, representado em
peças únicas, que dão ao hotel um ar de sofisticação rústica e acolhedora. Aqui os
hóspedes podem desfrutar de momentos agradáveis de lazer, em uma de nossas 6
piscinas, sendo uma delas, térmica, única desse tipo na região.
Localizado na entrada leste da cidade (120 km de João Pessoa/BR 230), distante
apenas 5 minutos da rodoviária e do principal shopping Center da cidade; pouco mais
de 7 km do aeroporto João Suassuna (CPV) e 10 minutos do centro da cidade (5 km);
oferecendo a mais bela vista do vale da Serra da Borborema.
O hotel dispõe de:















Restaurante
Elevador
Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais de locomoção
Business Center
Ar Condicionado
Acesso à internet WI-FI
Serviço de Quarto (24h)
Sala de estar (TV)
Serviço despertador
Amplo Estacionamento
Bar (aberto ao público)
Café da manhã
Cofre individual
Estacionamento

Serviços Médicos
Por gentileza, contacte a secretaria do 4º OBI. Caso seja uma emergência, disque 192 e
comunique ao staff do evento.
Internet
O acesso é livre dentro das dependências do centro de convenções.
Bancos
O acesso à bancos pode ser feito no Partage Shopping, centro de Campina Grande e
agências distribuídas pela cidade. Para informações, contacte a secretaria do evento.
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DEVELOPMENT AND "IN VITRO" STUDY A TEMPORARY CIRCULATORY
SUPPORT DEVICE
Juliana Leme1,2, Evandro Silva1,2, Jeison Fonseca1, Bruno Utiyama1,2, Tarcísio Leão2,
Rosa de Sá1, José Francisco Biscegli1,2, Aron Andrade1,2
1

Institute “Dante Pazzanese” of Cardiology. Sao Paulo, SP, Brazil.
2

São Paulo University, São Paulo, SP, Brazil

Abstract. A new model of centrifugal blood pump, a temporary circulatory support device (TCSD), has
been developed and tested to be used as bridge to decision or bridge to recovery. During TCSD
development, golden ration was utilized to calculate mechanical component dimensions. Based on
conditions of use, has been developed a TCSD model with housing, external housing, bearing system and
impeller. Three impellers with different blade curvatures were created: straight blades (rotor 1), low
curvature blades (rotor 2) and high curvature blades (rotor 3). Two comparative “In Vitro” tests were
conducted: hydrodynamic performance and hemolysis test. A mock loop system was used for
hydrodynamic performance test and pressure, flow and rotational speed were recorded. Curves showing
total pressure head versus flow (ΔPxF) were obtained at different rotational speeds, comparing all three
rotors. Results showed similar hydrodynamic performance for low speeds. However, rotor 1 and rotor 3
showed better hydrodynamic performance for high speeds. Standardized closed circuitry (ASTM F1830
and F1841) was used to evaluate hemolysis, filled with bovine blood. Flow was 5 l/min against total
pressure head of 100 mmHg, Normalized Index Hemolysis (NIH) was calculated. Hemolysis tests showed
better NIH for rotor 3, NIH = 0.003±0.001 g/100L (lower than excellent result found in literature) against
values of NIH = 0.03951±0.03031 g/100L for rotor 1 and NIH = 0.05115±0.03147 g/100L for rotor 2. With
those results, we conclude that, for this model of circulatory support device, the rotor 3 with high
curvature blades is indicated.
Keywords: Circulatory Support Device. Golden ratio. In Vitro. Hydrodynamic. Hemolysis.

DESENVOLVIMENTO E ESTUDO “IN VITRO” DE UM DISPOSITIVO DE
SUPORTE CIRCULATÓRIO TEMPORÁRIO
Juliana Leme1,2, Evandro Silva1,2, Jeison Fonseca1, Bruno Utiyama1,2, Tarcísio Leão2,
Rosa de Sá1, José Francisco Biscegli1,2, Aron Andrade1,2
1

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. São Paulo, SP, Brasil.
2

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Resumo. Uma bomba centrífuga de sangue, denominado Dispositivo de Suporte Circulatório Temporário
(DSCT), esta sendo desenvolvido para utilização como ponte para decisão e/ou ponte para recuperação.
Durante o seu desenvolvimento foi utilizada a proporção áurea para cálculos das medidas dos
componentes. Partindo de premissas quanto à indicação de uso, foi desenvolvido um modelo de DSCT
com cone externo, base externa, sistema de mancal e rotor. Com o uso da espiral áurea foi possível
desenvolver três diferentes modelos de aletas para o rotor, denominadas como aleta reta (rotor 1), aleta
curvada (rotor 2) e aleta mais curvada (rotor 3). Foram realizados testes In Vitro hidrodinâmico e
hemólise. Para o teste hidrodinâmico foi utilizado um circuito de teste fechado e os dados de pressão,
fluxo e rotação foram registrados. Com os dados obtidos, foram geradas curvas de desempenho
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hidrodinâmico de pressão e vazão (𝛥𝑃 𝑥 𝐹) em diferentes rotações, para cada protótipo os quais foram
comparados entre si. Os três modelos de rotores apresentam o mesmo desempenho em baixas rotações
e os rotores 1 e 3 apresentaram desempenhos semelhantes para todas as outras rotações. Para o teste
de hemólise foi utilizado um circuito fechado padronizado, pelas normas ASTM F1830 e F1841, com
sangue bovino, fluxo de 5 L/min e pressão de 100 mmHg e posteriormente, calculados os valores do
Índice Normalizado de Hemólise (INH). Os resultados obtidos de INH mostraram que o DSCT com rotor 3,
aletas mais curvadas, obteve o menor valor de hemólise, INH = 0,00332 ± 0,00136 g/100L, considerado
ideal para esta aplicação, contra os valores de INH = 0,03951 ± 0,03031 g/100L para o rotor 1 e INH =
0,05115 ± 0,03147 g/100L para o rotor 2. Assim, ficou indicado para esse modelo de dispositivo de
suporte circulatório o rotor 3 com aletas mais curvadas. Essas aletas, assim como o desenvolvimento do
dispositivo possuem os princípios da proporção e espiral áurea, mostrando uma harmonia e beleza nas
formas.
Palavras-chave: Dispositivo de Suporte Circulatório. Proporção Áurea. In Vitro. Hidrodinâmico. Hemólise.

1.

INTRODUÇÃO

O Departamento de Bioengenharia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
esta desenvolvendo um novo modelo de bomba de sangue centrífuga para utilização
como ponte para decisão ou recuperação. Esta bomba é denominada Dispositivo de
Suporte Circulatório Temporário (DSCT) e poderá ser utilizada como ou sem
oxigenador de membrana. O DSCT utiliza o princípio centrifugo de bombeamento
associado ao uso de mancais cerâmicos para aumentar a durabilidade e diminuir a
trombogenicidade, resultando em uma bomba com baixo volume de enchimento e
aplicação de até 30 dias (Bock, 2008; Leme, 2013).
A proporção áurea representa a mais agradável proporção entre duas medidas e
pode ser encontrada na natureza, incluindo o corpo humano, como: membros,
características faciais, dentes e molécula de DNA (Maor, 2002 e Affleck, 2010).
Partindo dessa ideia de aplicação, um pesquisador realizou um estudo correlacionando
o valor de “phi” as estruturas saudáveis do coração humano e com isso propôs utilizar
esse valor como um marcador para verificação de níveis precoces de normalidade
antes do desenvolvimento de anomalias (Henein, 2011).
2.

MATERIAS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do DSCT foram realizados cálculos para dimensionamento
dos componentes da bomba, sendo estes: cone externo, base externa, rotor,
conectores para cânulas e sistema de mancal.
Para alguns componentes foi utilizada a literatura para determinação de suas
geometrias, como o sistema de mancal, base externa e conectores para cânula de
saída. O cone externo seguiu os parâmetros de diâmetro da base externa, formato
cônico por ser centrífuga e a altura de 34 mm.
Para o dimensionamento do rotor foi considerado como um limitador o tamanho
do imã, pois o DSCT será utilizado no Bioconsole® da Medtronic. Assim, o imã deverá
possuir o mesmo diâmetro externo que os imãs utilizados pelas bombas acopladas no
Bioconsole®. Foi escolhido o imã da Spiral Pump® 65 e posteriormente, foram
realizados os cálculos das dimensões básicas das estruturas dos rotores, como mostra
a Figura 2.1. A espiral áurea foi utilizada para montar as curvaturas das aletas, como
mostra a Figura 2.2, denominadas rotor 1 (aleta reta), rotor 2 (aleta curvada) e rotor 3
(aleta maior curvatura).
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Figura 2.1 – Desenho esquemático do perfil do rotor reto, referenciando as medidas calculadas pelas
proporções, onde temos como principal item a altura da aleta, utilizada em todos os modelos de
rotores.

Para o rotor 1 não foi necessário calcular medidas adicionais com relação as
aletas. Nos outros dois rotores (2 e 3) foi usado o triângulo áureo e a espiral áurea,
sendo para o rotor 2 foi utilizado dois raios da espiral (23,5 mm e 53 mm) e para o
rotor 3 utilizado três raios espiral, sendo dois menores (10 mm e 15 mm) e um maior
(90 mm). O triângulo áureo foi utilizado para determinar o início da curvatura maior
que tende ao infinito, formando uma reta, Figura 2.2.

Figura 2.2 – Desenhos esquemáticos (a) rotor 1 com aleta reta, (b) rotor 2 com aleta
curvada e (c) rotor 3 com aleta maior curvatura.

Após realizados os dimensionamentos do DSCT, foi realizada a montagem em 3D
da bomba, como mostra a Figura 2.3.
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Figura 2.3 – Desenho 3D do dispositivo montado.

2.1 Teste “In Vitro” Hidrodinâmico
O objetivo deste ensaio é conhecer a característica hidrodinâmica de cada
protótipo, através do levantamento das curvas da diferença pressão (mmHg) versus
fluxo (L/min) (ΔPxF) em diferentes rotações.
O circuito (Figura 2.4) utilizado foi composto por um reservatório de oxigenador
(Vital, Edwards, São Paulo, Brasil), tubos flexíveis PVC de 3/8’’ (Nipro Medical,
Sorocaba, Brasil), com um torniquete (FAJ, São Paulo, Brasil) para variação de fluxo e
da pressão, o protótipo a ser testado e o módulo de acionamento (Bioconsole® 540
Medtronic, Minneapolis, EUA).

Figura 2.4 – Circuito In Vitro Hidrodinâmico.

Como mostra a Figura 2.4, o fluxo foi medido por um fluxômetro ultrasônico para
tubos de 3/8”, localizado na saída da bomba (HT110, Transonic System, Ithaca, NI,
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EUA), e a pressão por dois transdutores de pressão invasiva (Dome®, GabMed, São
Paulo, Brasil) e um Polígrafo (SP12, TEB, São Paulo, Brasil), sendo a pressão de entrada
denominada Pressão 1 (P1) e a pressão de saída denominada Pressão 2 (P2). Com os
transdutores de pressão, foi possível medir a diferença entre as pressões de entrada e
saída (ΔP), em que ΔP=P2–P1. A rotação da bomba, para aquisição dos dados, foi
iniciada em 1000 rpm com intervalos de 500 rpm e, a cada rotação, o fluxo e a pressão
foram ajustados utilizando um torniquete e com temperatura ambiente. Neste ensaio,
o torniquete foi ajustado até o tubo estar totalmente ocluído, sem fluxo, sendo
determinada a pressão máxima para cada rotação. Conforme o torniquete diminui a
resistência no tubo, o fluxo aumenta, diminuindo o ΔP, para uma determinada rotação
(Andrade, 1998).
O fluido utilizado em todos os ensaios é composto por ⅓ de glicerina PA, ⅓ de
água destilada e ⅓ de álcool 99% e possui viscosidade dinâmica de 3,38 mPa.s,
semelhante à do sangue para hematócrito de 40%, (Legendre, 2009).

2.2 Teste “In Vitro” Hemólise
Os testes “In Vitro” de hemólise foram conduzidos utilizando um circuito fechado
composto de: um reservatório flexível de 500 ml (3M, Saint Paul, EUA), uma válvula de
três vias, tubos flexíveis de PVC 3/8” (Nipro Medical, Sorocaba, Brasil), dois
transdutores de pressão invasiva (Dome®, GabMed, São Paulo, Brasil), um Polígrafo
(SP12, TEB, São Paulo, Brasil), um fluxômetro por ultrassom (HT110, Transonic System,
Ithaca, EUA), o protótipo de cada rotor, um módulo de acionamento (Bioconsole® 540,
Medtronic, EUA) e um torniquete (FAJ, São Paulo, Brasil. As condições do testes
simularam uma assistência ventricular para cada protótipo, seguindo as normas ASTM
F1830 e F1841, e utilizando sangue bovino fresco com EDTA 15%, fluxo de 5 L/min e
pressão total de 100 mmHg por 6 horas cada protótipo.
A medição do trauma foi realizada pela hemoglobina livre no plasma (PFH),
Equação 2.1, para assim, determinar o Índice Normalizado de Hemólise (INH), Equação
2.2. O método de medição do PFH foi o Harboe Method (Chan, 2012 e Malinauskas,
1997).
O objetivo de realizar um teste “In Vitro” de hemólise é verificar se a bomba de
sangue em estudo atinge o menor valor de INH possível e comparar com a literatura
que diz que nível ideal para assistência circulatória deve ser abaixo de 0,01 g/100L
(Nosé, 1998).
PFH = [2(A405)-(A340+A505)]×83,6

(Equação 2.1)
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Onde:
PFH = Hemoglobina Livre no Plasma em mg/dL;
83,6 = Fator de referência;
A405 = Valor lido no filtro de 405nm;
A340 = Valor lido no filtro de 405nm;
A505 = Valor lido no filtro de 505nm.

INH = (ΔPFH×V)/(Q×Δt)×(100-Ht)/100

(Equação 2.2)

Onde:
INH = Índice Normalizado de Hemólise (g/100L);
∆PFH = Variação da hemoglobina livre no plasma entre as amostras (mg/dL);
V = Volume total de sangue bombeado (L);
Ht = Hematócrito (%);
Q = Vazão (L/min);
∆t = variação do tempo entre as amostras (min).

3.

RESULTADOS

Após realizados os cálculos de dimensionamento, cada peça foi produzida e as
montagens dos protótipos foram realizadas.
O cone externo e base externa foram usinados em acrílico e os três modelos de
rotores foram prototipados na impressora 3D (Connex 350, Stratasys Ltd. Israel)
utilizando o material FullCure720® (Stratasys Ltd. Israel), como mostra a Figura 3.1.

Figura 3.1 – Rotores prototipados, sendo (a) rotor 1 – aleta reta, (b) rotor 2 – aleta curvada e
(c) rotor 3 – aleta maior curvatura.
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A Figura 3.2 mostra o DSCT montado com o rotor 3 para teste e todos os itens
foram colados com um adesivo à base de resina epóxi, resistente até 70°C.

Figura 3.2 – O DSCT montado com o rotor 3.

3.1 Teste “In Vitro” Hidrodinâmico
Utilizando o circuito de teste descrito anteriormente, foram realizadas as medidas
da diferença de pressão (Equação 3.1) e o fluxo foi ajustado por um torniquete em
intervalos de 1,0 L/min.
ΔP = P2 – P1

(Equação 3.1)

Onde:
ΔP = Variação da diferença de pressão (L/min);
P1 = Pressão medida no transdutor 1 (L/min);
P2 = Pressão medida no transdutor 2 (L/min).

Com esses dados, foram montadas curvas de desempenho hidrodinâmico e foi
possível analisar o comportamento hidrodinâmicos, gerando as curvas de pressão e
vazão (ΔP x F) para rotações entre 1000 e 3000 rpm para cada modelo de rotor. A
Figura 3.3 apresenta os resultados dos testes.
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Figura 3.3 – Gráfico da curva de desempenho hidrodinâmico para os três modelos de rotores.

Os três modelos de rotores apresentam o mesmo desempenho em baixas
rotações e os rotores 1 e 3 apresentaram desempenhos melhores para todas as outras
rotações.
3.2 Teste “In Vitro” Hemólise
Para cada teste uma amostra inicial foi coletada, denominada T0, como referência,
e o hematócrito foi medido, em seguida foram coletadas amostras a cada 60 minutos
até completar 6 horas, totalizando 7 amostras. Conforme foram sendo coletadas as
amostras, elas foras centrifugadas por 10 minutos a 3600 rpm, e o plasma separado.
Depois de completado o ciclo do ensaio, as amostras foram preparadas com 1 ml de
plasma e 10 ml de solução de carbonato de sódio, em seguida, foram homogeneizadas
e colocadas no espectrofotômetro (Ciba-Corning 565, MicroChem Corp, Newton, MA).
Os valores de absorção de luz foram medidos no espectrofotômetro nos
comprimentos de ondas de 340, 405 e 505 nm e, em seguida, foram calculados os
valores de PFH (mg/dl) pela Equação 2.1. Calculou-se o INH de acordo com a norma
(ASTM F1841), utilizando a Equação 2.2, levando-se em conta a variação do PFH, o
volume total de sangue utilizado no ensaio, o hematócrito e o tempo entre cada
coleta, os resultados são mostrados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 INH encontrado para os rotores.
INH (g/100L)

p = 0,24

Curvatura das aletas

4.

Média

Desvio Padrão

Reta 0º

0,03951

0,03031

Curva 90º

0,05115

0,03147

Curva 180º

0,00332

0,00136

CONCLUSÃO

Com a realização dos testes de desempenho hidrodinâmico com os protótipos, foi
possível obter as curvas de pressão versus fluxo para os diferentes rotores. Essas
curvas mostraram que os rotores 1 e 3 apresentaram melhor desempenho
hidrodinâmico em altas rotações, acima de 1500 rpm. Em baixas rotações, os três
modelos de rotores obtiveram desempenhos semelhantes.
O teste de hemólise mostraram que o rotor 3 com aletas mais curvadas possui o
menor INH, igual 0,00332 ± 0,00136 g/100L, contra o rotor 1 com INH igual 0,03951 ±
0,03031 g/100L e rotor 2 com INH igual 0,05115 ± 0,03147 g/100L.
Comparando esse valor com a literatura, foi possível observar que o rotor 3 causa
índice de hemólise abaixo do considerado ideal (<0,01 g/100L), podendo este ser
indicado para uso no DSCT.
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Abstract. A Blood Centrifugal Pump Implantable (BSCI) is under development at Dante Pazzanese
Institute of Cardiology to assist the circulatory system of patients with severe heart failure. The
Ventricular Assist Device (VAD) centrifuge is driven by magnetic coupling, wherein the constituent rotor
remains suspended by a system of pivoting bearings. The VAD was formed by an external cone, a rotor,
the stator housing and the bearings, but such a system presented great difficulties to center and adjust
the rotor, and sealing problems. This work presents a new configuration for mounting the BSCI, which
uses an insulating base between the outer cone and a ring seal / fine-tuning; This accomplishes the seal
chamber by means of an O-ring. The new way of assembling the BSCI provided easily and securely to the
rotor centralization and adjustment of bearings; it also isolates the section in contact with the blood of
him that contains the stator. A hydrodynamic test proved the correct rotor positioning with no
decoupling; the hydrodynamic performance was adequate for a DAV during the six hours of testing,
estimated time of an In Vivo pilot experiment. The pivoting bearings are resistant to abrasion, because
there was no magnetic decoupling.

NOVA CONFIGURAÇÃO PARA MONTAGEM E VEDAÇÃO DE UMA BOMBA
DE SANGUE CENTRÍFUGA IMPLANTAVÉL
Rosa de Sá1,2, Evandro Drigo1, Tarcísio Leão1,2, Juliana Leme1, Jeison Fonseca1, Bruno
Utiyama1, Edir Leal1, Aron Andrade1, Eduardo Bock2
1

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), São Paulo (SP), Brasil

2
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Resumo. Uma Bomba de Sangue Centrífuga Implantável (BSCI) está em desenvolvimento no Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia para auxiliar o sistema circulatório de pacientes com insuficiência
cardíaca grave. O Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV) centrífugo é acionado por acoplamento
magnético, em que o rotor constituinte permanece suspenso por um sistema de mancais pivotantes. O
DAV era constituído por um cone externo, um rotor, o alojamento do estator e pelos mancais, porém tal
sistema apresentou grandes dificuldades para centralizar e ajustar o rotor, além de problemas de
vedação. Este trabalho apresenta uma nova configuração para montagem da BSCI, a qual utiliza uma
base isolante entre o cone externo e um anel de vedação/ajuste fino; este realiza a vedação da câmara
por meio de um O’ring. A nova forma de montagem da BSCI proporcionou facilidade e segurança para
centralização do rotor e ajuste dos mancais; ela também isola a seção em contato com o sangue daquele
que contém o estator. Um teste hidrodinâmico comprovou o correto posicionamento do rotor com
ausência de desacoplamento; o desempenho hidrodinâmico se mostrou adequado para um DAV durante
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as seis horas de teste, tempo estimado de um experimento piloto “In Vivo”. Os mancais pivotantes
apresentaram resistência à abrasão, pois não houve desacoplamento magnético.
Palavras-chave: DAV; Configuração Mecânica; Desempenho Hidrodinâmico; Durabilidade.

1.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17,3 milhões de pessoas
morrem afetadas por Doenças Cardiovasculares por ano [OMS, 2008]. No Brasil, tais
doenças foram responsáveis por 29,4% dos óbitos registrados em 2012; sendo que 20
a 40% dos pacientes estavam na fila de espera de um transplante de coração [RBT,
2014]. Em casos clínicos que o paciente perde parcialmente ou totalmente as funções
do coração, o mesmo necessita de auxílio ou substituição do órgão para sobreviver;
Dispositivos de Assistência Uni/Biventricular (DAV) são aplicados na prática médica
para proporcionar estabilidade hemodinâmica ao paciente com Insuficiência Cardíaca
(IC) crônica até a realização do transplante ou a recuperação do órgão deficiente
[Nosé, 2003]. Esta forma de assistência diminui a dose de agentes venosos aplicados
durante o tratamento de IC, que aumentam a mortalidade em 50% em 6 meses, e 80%
em 1 ano [Mancini, 2005]. Estima-se que no Brasil, aproximadamente 2000 pacientes
poderiam ser candidatos à utilização de dispositivos de assistência circulatória; um
DAV se classifica como de destino, quando se aplica ao paciente que requer da
assistência circulatória por tempo indeterminado; ponte para transplante, o
dispositivo auxilia o coração debilitado do paciente até a consumação do transplante;
ou terapia, quando o dispositivo fornece suporte circulatório após o transplante até a
adaptação do órgão pelo organismo [Andrade, 2012].
Em prol a saúde pública e ao desenvolvimento científico tecnológico nacional, o
Instituto “Dante Pazzanese” de Cardiologia (IDPC) do Estado de São Paulo desenvolve
DAV’s e outros dispositivos para cirurgia cardíaca com tecnologias cem por cento
nacionais. O projeto de Bomba de Sangue Centrífuga Implantável (BSCI) esta em
desenvolvimento no IDPC para ser aplicado como um DAV de destino, de forma eficaz
e viável a população brasileira. O principio de acionamento da BSCI é centrífugo por
acoplamento magnético, o qual se caracteriza pelo movimento perpendicular do rotor
ao eixo no sentido radial da bomba, capaz de bombear sangue a mais de 5 litros por
minutos. A bomba de assistência ventricular consiste de um cone externo com duas
cânulas de acesso, um rotor mantido suspenso por sistema de mancais pivotantes de
alta durabilidade e uma base externa para o alojamento do motor, em Fig. 1 [Bock,
2011]; o protótipo é essencialmente confeccionado em titânio grau médico II, e outros
biomateriais utilizados em áreas médicas e espaciais, como poliéter-éter-cetona
(PEEK), polietileno de ultra-alta massa molar (PUAMM), alumina (Al2O3), safira (ZrO2) e
aço inox grau médico. Tratamentos de superfície por tecnologias de plasma
atmosférico estão sendo estudados e aplicados para aumentar a durabilidade e
biocompatibilidade de biomateriais utilizados na confecção de DAV’s [Sá, 2014].
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Figura 1. Bomba de Sangue Centrífuga Implantável (BSCI). 1- Cone Externo; 2- Rotor; 3Alojamento do motor; 4- Base do rotor (alojamento de imãs); 5- Mancais pivotantes
[adaptado de Bock, 2011].
Atualmente, o projeto encontra-se em etapas de experimentação In Vivo, ensaios
In Vitro de desempenho e durabilidade para aperfeiçoar e validar componentes e
sistemas da BSCI. Pois bem, durante a realização de alguns testes, a BSCI apresentou
deficiência e dificuldades durante sua montagem e vedação, sendo que tais
deficiências comprometem a biofuncionalidade do dispositivo. A maior dificuldade
esta relacionada à atração magnética imposta pelos imãs constituintes da base do
rotor conforme o motor se aproxima durante o fechamento do DAV; tal movimentação
faz com que o mancal superior desacople, desalinhando o rotor antes mesmo do
fechamento total do dispositivo. O desalinhamento do rotor compromete o
desempenho e durabilidade do sistema de mancais e impede o acoplamento
magnético necessário para seu acionamento. Portanto, a centralização do rotor é tida
como complexa e requer precisão na montagem e ajuste para garantir a
biofuncionalidade do DAV.
Este trabalho apresenta uma nova configuração para montagem e vedação da
BSCI como DAV. O novo método de montagem, ainda em estudo, tende proporcionar
maior praticidade e segurança durante a centralização do rotor e ajuste dos mancais;
isolar a seção em contato com o sangue “câmera” daquele que contém o motor; e
proporcionar maior confiabilidade para a vedação da câmera centrífuga, mediante
pressão de 100 mm\Hg.
2.

METODOLOGIA

A nova configuração para montagem da BSCI foi projetada e desenvolvida no
Centro de Engenharia em Assistência Circulatória (CEAC) do IDPC. Utilizou-se o
software Pro-enginneer para desenvolvimento do projeto; e técnicas convencionais de
usinagem para construção do protótipo em titânio grau médico II e técnicas de
solidificação. A BSCI consistirá além dos componentes citados acima, em Fig. 1, de um
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anel O’ring, uma base isolante e um anel de vedação; o alojamento do motor e o cone
externo sofreram leves modificações, como pode ser visto em Fig. 2.

Figura 2. Desenho em 3D dos componentes para montagem da BSCI; A. Cone externo
com canal O’ring; B. base isolante; C. anel de vedação; D. alojamento do motor.
No cone externo em titânio, um canal foi confeccionado para posicionar um anel
O’ring de borracha; componente mecânico com seção transversal em forma de círculo
normalmente empregado para vedação estática através de uma carga de pressão que
o deforma dentro do canal, comprimindo-o contra a extremidade oposta da ranhura,
vedando o sistema. A deformação pode ser axial, radial, compressão ou acento de
válvula; a deformação do anel O’ring na BSCI se classifica como compressão realizada
pelo anel de vedação após o posicionamento do rotor e da base isolante.
A base isolante foi desenvolvida por técnica convencional de solidificação
utilizando uma resina epóxi comercial, normalmente aplicada para encapsular
eletrônicos; este componente deve ter o mínimo de espessura possível para não
prejudicar o acoplamento magnético responsável pelo acionamento, e grande
resistência mecânica para suportar a pressão interna do DAV. A base isolante será
responsável pelo isolamento da seção fluídica da seção elétrica, pela funcionalização
do O’ring e pelo alojamento do mancal inferior.
O anel de vedação foi confeccionado em titânio grau II por técnicas de usinagem,
ele consiste de duas roscas, em ambos os lados, externo e interno; a rosca externa irá
proporcionar seu encaixe ao cone externo, efetuando a fixação da base isolante com
funcionalização do O’ring e a rosca interna irá realizar o encaixe do motor com ajuste
fino.
O alojamento do motor passou a ser independente da secção fluídica, como
módulo externo; para isso, sua dimensão foi reduzida. O rotor e o sistema de mancal
pivotante não foram modificados para este estudo.
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Após a montagem planejada da Bomba de Sangue Centrífuga Implantável, o
protótipo foi submetido a um teste In Vitro hidrodinâmico para certificar que a nova
configuração facilitou a centralização do rotor e o fechamento do DAV sem prejudicar
seu desempenho hidrodinâmico. A vedação também será avaliada durante e após a
realização do teste.
2.1 In Vitro Hidrodinâmico
O ensaio de desempenho In Vitro hidrodinâmico com a BSCI foi realizado no CEAC
do IDPC; a bancada de teste foi composta pelo protótipo, controlador MAXON 1-Q-EC
Amplifier DEC 50/5, dois transdutores de pressão invasiva (Dome®, GabMed), um
Polígrafo (SP12, TEB) para registro da pressão, um reservatório de oxigenador (Vital,
Nipro), tubos de PVC de 3/8” para Circulação Extra Corpórea (CEC) (Nipro Medical, um
torniquete (Fundação Adib Jatene) para simulação da resistência vascular periférica e
um fluxômetro ultrassônico (HT110, Transonic System), em Fig. 3.

Figura 3. Desenho esquemático de um ensaio In Vitro hidrodinâmico [adaptado de
Andrade, 1996].
O ensaio In Vitro seguiu o método proposto por Andrade em 1998; conforme a
parede do tubo é pressionada pelo torniquete, uma resistência é gerada, diminuindo o
fluxo e aumentando a pressão no circuito, para uma rotação fixa [Andrade, 1998].
Assim, uma curva de desempenho hidrodinâmico foi obtida pela diferença entre a
pressão de entrada e a pressão de saída [ΔP] do dispositivo em determinadas rotações;
o teste teve duração de seis horas interruptas em temperatura ambiente; uma solução
composta de 1/3 de glicerina, 1/3 de água destilada e 1/3 álcool, com viscosidade
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dinâmica de 3,38 mPa.s foi utilizada no ensaio para simular o sangue com hematócrito
de 40% [Legendre, 2009].
3.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os processos de fabricação adotados para confeccionar os componentes da BSCI
se mostraram satisfatórios, pois propriedades como alta resistência mecânica foram
obtidas com baixo custo. O protótipo da BSCI passou a ser constituído pelos seguintes
componentes: cone externo, rotor, mancal pivotante, anel O’ring, base isolante, anel
de vedação e motor; a Fig. 4 ilustra a sequência adotada para o novo método de
montagem da BSCI como DAV.

Figura 4. Montagem expandida da BSCI em 2D; A. cone externo; B. rotor e mancal
pivotante; C. anel O’ring; D. base isolante; E. anel de vedação; F. alojamento do motor.
Durante a execução do posicionamento do mancal e da centralização rotor não
houve dificuldades nem deficiências; a vedação da câmara foi satisfatória por meio da
base isolante e o do anel O’ring, mantidos compressos ao cone externo (seção fluídica)
pelo anel de vedação; o motor foi o último componente a ser posicionado através da
rosca interna do anel de vedação. Em Fig. 5.
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Figura 5. Componentes da BSCI à direita e o protótipo parcialmente montado à
esquerda.
O teste hidrodinâmico comprovou a eficácia da nova configuração de montagem
para a BSCI; pois houve ausência de desacoplamento magnético ou mecânico do rotor
ou deficiências na vedação do DAV. O sistema de mancal pivotante não apresentou
desgaste por abrasão indesejável para um DAV.
Testes In Vitro serão realizados para caracterizar o desempenho elétrico da BSCI
utilizando dois tipos de motores e mais tipos de controladores; O rotor do dispositivo
deverá ser confeccionado em titânio grau médico ou outro biomaterial compatível
para a aplicação, pois atualmente, o componente é confeccionado por tecnologia de
prototipagem rápida devido à geometria complexa [Uebelhart, 2010]. Posteriormente,
os experimentos In Vivo agudos serão continuados para seguir com os
aperfeiçoamentos necessários até que as condições necessárias para submissão da
BSCI a avaliações clínicas no próprio IDPC sejam alcançadas.
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Resumo. Foram estudados dois tipos de fios de suturas absorvíveis: poliglactina 910 (Vicryil ®) e o
categute cromado.Os parâmetros mecânicos analisados foram a resistência quanto à tração e ao
encastoamento ( fio agulhado). A metodologia utilizada foi a descrita na norma NBR 13904, de Maio de
2003, elaborada e editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ao se aplicar o teste
estatístico evidenciou-se que o diâmetro médio dos fios não apresentou diferenças significativas. O fio
poliglactina 910 se mostra superior ao fio categute cromado, nos aspectos biomecânicos.

Palavras-chave: ensaios, tênsil, encastoamento
INTRODUÇÃO
O fio de sutura ideal deve causar mínima reação tecidual e apresentar
propriedades mecânicas de resistência tênsil suficiente durante as primeiras fases de
cicatrização tecidual (FERREIRA, 2005).
Os ensaios mecânicos são as únicas formas confiáveis para determinação das
propriedades mecânicas de materiais biológicos, eles são realizados mediante ensaios
padronizados que proporcionam resultados comparáveis e reprodutíveis (MORAES,
2003). É através destes ensaios que podemos saber se os fios de suturas suportam o
estresse das forças atuantes em determinados tecidos.
Este estudo tem como objetivos avaliar e comparar as propriedades mecânicas
e dimensionais dos dois fios de suturas absorvíveis: poliglactina 910 (Vicryil ®) e o
categute cromado.
MATERIAL E MÉTODOS
Os ensaios biomecânicos e dimensionais dos dois fios foram realizados no
laboratório do CERTBIO pertencente ao Departamento de Engenharia de Biomateriais
da Universidade Federal de Campina Grande, Campus de Campina Grande/ Paraíba.
Para os ensaios biomecânicos utilizou-se a máquina de ensaio universal,
modelo 3366, fabricante Instron, e o software Instron bluehil que controla a carga
dada em Newton (N) com velocidade de 120,00000 mm/min (fig.1).
As análises dos parâmetros dimensionais foram realizadas com o micrômetro
digital (abertura de 0 a 25 mm, precisão de 0,01mm modelo Coolant Proof” Série 293
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Mitutoyo) (fig. 2). A dimensão analisada foi o diâmetro do fio, dado em milímetros
(mm).

Figura 1: Máquina para ensaio biomecânico

Figura 2: Micrômetro digital

A metodologia utilizada para o estudo dos parâmetros foi a descrita na norma NBR
13904, de Maio de 2003, elaborada e editada pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
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Foram estudados dois tipos de fios de suturas absorvíveis: poliglactina 910
(Vicryil®) e o categute cromado. Os parâmetros mecânicos analisados foram a
resistência quanto à tração e ao encastoamento ( fio agulhado). A unidade utilizada de
acordo com o Sistema Internacional de Unidades foi o megapascal (MPa). O estudo foi
dividido em duas etapas:
1ª Etapa (diâmetro dos fios): Passou-se o fio pelo centro da base do micrômetro.
Foram utilizadas três amostras de 10 cm do mesmo fio de um total de 3 para cada tipo,
posteriormente obteve-se a média das amostras.
2ª Etapa (resistência do fio à tração e resistência quanto ao encastoamento): As
extremidades do fio foram presas entre duas chapas da máquina, com distância de 10
cm. O equipamento foi acionado até a ruptura do fio. No teste de encastoamento a
agulha foi presa entre duas chapas do equipamento com distância de 10 cm em
relação às chapas inferiores, em seguida acionou-se novamente o equipamento até a
desinserção da agulha no fio (fig. 3).

Figura 3: ensaio biomecânico
(resistência à tração)

ANÁLISE ESTATÍSTICA

(re(

O programa para análise estatística empregado foi o BioEstat 5.3. Utilizou-se o
método estatístico de análise de variância dos pontos médios (ANOVA) e análise
descritiva. Foi considerado o nível de 5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O diâmetro mínimo do fio categute cromado foi de 0,378 mm e o máximo de
0,394 mm, com média de 0,384 mm. Já o fio poliglactina 910 apresentou diâmetro
mínimo de 0,325 mm e o máximo de 0,421 mm, com média de 0,385 mm. Ao se aplicar
o teste estatístico foi evidenciado que o diâmetro médio dos fios não apresentou
diferenças significativas.
Nos ensaios biomecânicos (tensão máxima dos fios), obtiveram-se os seguintes
resultados: categute cromado (média: 353,23 MPa ± 14,83) e poliglactina 910 (média:
813,25 MPa ± 79,11). Na análise da deformação à tração a média foi de 15,23% (53,79
MPa) ± 0,6 para o categute cromado e poliglactina 910 média de 30,27% (246,17 MPa)
± 2,2. Ambos os fios estavam de acordo com as normas NBR 13904-2003 da ABNT(3).
Os testes de resistência dos fios encastoados (agulhados) mostraram que o fio
categute cromado apresentou resistência à tração (284,55 MPa) e deformação de
12,70% (36,13 MPa), já com o poliglactina 910 observou-se que o mesmo obteve
(314,83 MPa) de resistência à tração e de deformação 9,9% (31,16 MPa), se mostrando
superior ao fio categute cromado nos aspectos biomecânicos.
As propriedades mecânicas de resistência à tração e de resistência ao
encastoamento são fundamentais na prática veterinária. O encastomamento
corresponde à união entre o fio e a agulha, esta união é importante na realização da
sutura, pois uma agulha que se solte facilmente do fio durante a sua passagem por um
tecido pode comprometer a técnica, lesionar o tecido e inutilizar o restante do fio
(SARDENBERG, 2003 & CASTRO, 2007)
A hipótese para esta superioridade mecânica se deve ao fato de que o fio
poliglactina 910 apresenta uma maior elasticidade em razão da sua composição
sintética, em contrapartida, o fio categute cromado é de origem animal apresentando
pouca elasticidade e uma maior predisposição ao ressecamento.

CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos neste estudo o fio poliglactina 910 (Vicryil ®) se
mostra mais resistente, nos ensaios biomecânicos, comparado ao fio categute
cromado. Ambos os fios estão de acordo com as normas NBR 13904-2003 da ABNT.
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MYOELECTRIC SIGNAL ANALYSIS OF ARM MUSCLE FOR ROBOTICS
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Abstract. In human neuro-rehabilitation of upper limb the use of electronic games has been extensively
studied. Through the use of games patients are motivated to perform the exercise and using different
areas of the brain which contributes to recovery. In this case the use of electronic games interesting
enough to keep exercising is a problem which you want to be overcome by the use of a mobile robot
which is controlled by the patient. This work presents the myoelectric signals collection system through
Miotool (R) system, signal analysis and simulation control of a mobile robot in positions X, Y. The
contraction movements and wrist flexion were identified by means of an Artificial Neural Network and
using Simulink and the robot control interface, enabling the evaluation of the response at all stages of
the process.
Keywords: Sign Myoelectric, Artificial Neural Networks, Mobile Robotics , gamification

ANÁLISE DE SINAIS ELETRO-MUSCULARES DO BRAÇO PARA CONTROLE
DE PLATAFORMA ROBÓTICA.
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Ferreira Silva1, Aron José Pazin Andrade2, Bruno Utiyama2, Tarcísio Fernandes Leão2
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Resumo. Neste estudo é apresentado o controle de robô a partir dos movimentos gerados nos músculos
do são obtidos a partir da análise de sinais eletromiográficos (EMG) podendo ser utilizados em sistemas
de reabilitação dos movimentos do braço ou em treinamentos de próteses robóticas, tendo a interação
entre o músculo e o sistema de controle como elemento chave da análise do nosso trabalho. O formato
geral do projeto consiste em: adquirir os sinais eletro musculares em sequências de movimentos
determinados; processar os sinais para obter uma relação entre o sinal adquirido e o movimento
executado; e por último direcionar as respostas para o robô. Os sinais eletro musculares foram obtidos
por meio do Miotools uma ferramenta que permite ao médico realizar exames com diversos
equipamentos e gerar relatórios customizados. Uma dessas ferramentas é o eletromiógrafo cujo objetivo
é medir a ação motora nos músculos. (Miotool USB, Miotec, Porto Alegre). O processamento e controle
foram realizados com o auxílio do programa Matlab, principalmente fazendo-se valer da plataforma
simulink, onde realizamos a simulação inicial e a rotina em tempo real, e a toolbox de rede neural
artificial (RNA), responsável pela elaborar e gerar dos códigos da RNA utilizada. (R2013, Mathworks,
Natick, Massachusetts, EUA). Utilizando-se dos 3 graus de liberdade de movimentação do robô, onde os
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atuadores quando interagem eles tem três possíveis movimentos resultantes, deslocamento em X,Y e o
movimento angular. Essas coisas normalmente eu explico melhor fazendo referencia a figura, mas não
pode usar ainda. Foram escolhidos assim 3 posições do punho, flexão do punho, extensão do punho e
preensão da mão, que iriamos vincular com cada movimento. Ao final do projeto podemos avaliar o
comportamento das amostras em situações comparativas (baseadas na sensibilidade, especificidade e
predição).

Palavras-chave: Sinal Mioelétrico, Redes Neurais Artificiais, Robótica móvel,
Reabilitação.
1.

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia foram implementadas diversas ferramentas de jogos
eletrônicos nas técnicas de fisioterapia e reabilitação, visando uma maior comodidade
e garantir a realização total dos exercícios propostos durante os diferentes processos
de recuperação muscular (Teixeira, 2013). Durante todo o período é preciso fazer
monitoria e acompanhamento do desenvolvimento muscular do paciente. A forma
adotada para isso é medir o comportamento do musculo através dos sinais
mioelétricos. Diferente de outras formas, o objeto a ser controlado nesse artigo possui
características físicas proporcionando um tipo diferente de desafio e relação com sinal
a ser controlado.
O objetivo geral do projeto é criar um sistema de controle, representado através
do diagrama da Figura 1, onde o comando sequencial estabelece que cada grau de
liberdade seja acionado individualmente (Englehart, Hudgins, & Parker, 2001) (Oskoei
& Hu, 2007).

Figura 1 - Sequencia de acionamento do robô

1.1 Sinal mioelétrico
O potencial de ação de uma unidade motora é gerado a partir da soma de
todos os potenciais de ação neurais, reação eletro-química que é responsável pelo
sinal de comando da contração do musculo, envolvidos no acionamento de uma
determinada unidade motora, sendo a menor unidade muscular controlável (Ortolan
R. L., 2002) (Favieiro, 2009). O sinal mioelétrico é a resultante medida da somatória de
vários potenciais de ação envolvidos no acionamento de um determinado grupo
muscular.
Nesse artigo foram utilizadas as características encontradas na análise do domínio
do tempo, pois a amplitude se torna um indicador da magnitude da atividade muscular
após passar por algumas operações de tratamento do sinal. Foi calculado o erro
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quadrático médio móvel do sinal (RMS) para suprimir flutuações dos valores em alta
frequência, permitindo assim uma avaliação clara do movimento.
1.2 Redes Neurais artificiais
Sabendo que os movimentos usados para comandar o pulso são feitos por
diferentes grupos musculares (Hiraiwa, Shimohara, & Tokunaga, 1989) (Ortolan R. L.,
2002) (Cunha, Franca, Ortolan, & Cliquet) é possível aplicar técnicas de caracterização
e classificação dos valores obtidos na leitura do sinal mioelétrico com uma técnica que
vem sendo utilizada e aprimorada nos últimos anos conhecida como redes neurais
artificiais (RNA) (de Souza & Thays, 2014). Para o desenvolvimento desse tipo de
solução é preciso cumprir uma sequencia de passos: Definição das entradas e saídas,
escolha da arquitetura da rede e por ultimo o processo de treinamento (Campos &
Saito, 2004).
A escolha da arquitetura vai levar em consideração a quantidade de elementos de
processamento de dados, conhecidos como neurônios, e a conexão entre cada um
deles. A configuração perceptron multicamadas tem como principal característica a
existência de três tipos de camadas: camadas de entrada, camadas intermediárias
(podendo ser uma ou mais camadas, dependendo da distribuição dos dados) e a
camada de saída. A forma de treinamento dos pesos sinápticos desses neurônios
segue a ordem de retropropagação do erro, onde em cada interação ocorre a
submissão dos valores à rede e o ajuste dos pesos é feito da camada de saída em
direção à camada de entrada (Silva, Almeida, & Yamakami, 2012).
Visando acelerar a correção dos pesos é comum acrescentar ao calculo do erro
elementos que aperfeiçoam a variação dos valores. Utilizam-se as formas de
armazenar as variações e estimar os gradientes de segunda ordem que diminui a
quantidade de interações utilizadas no processo com o aumento considerável do custo
computacional. Em situações com uma baixa quantidade de neurônios é utilizado o
método Levenberg-Marquardt. (Silva, Almeida, & Yamakami, 2012)
Robô móvel
Como ferramenta a ser controlada foi utilizado um robô omnidirecional com 3
atuadores posicionados conforme a Figura 2 que geram torques em um ângulo de 120°
entre si. Devido a essa interação existem 3 graus de liberdade vinculados à
movimentação, sendo eles através dos eixos X e Y e o movimento angular em torno do
eixo Z (Franco, Costa, Leite, & Bitencourt, 2008) (Oliveira, 2007). Isso permite uma
maior mobilidade em terrenos planos e a proposta é estabelecer uma rota que o
paciente seguirá interagindo visualmente dependendo da atividade desenvolvida pelo
profissional responsável.
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Figura 2 - Posição das rodas

2. MATERIAIS E MÉTODOS.
2.1 Captação do Sinal.
Para o processo de captação de sinais foi utilizado um eletromiógrafo comercial
(Miotool USB, Miotec, Porto Alegre), com 8 entradas, impedância de entrada de 10
Ohm // 2 pF, Filtro ativo Passa Baixa de 1KHz e máxima taxa de amostragem: 2.000
amostras por segundo. Para gerar comandos nos 3 graus de liberdade que o robô
controlado possui (Oliveira, 2007), utilizamos também 3 pontos de medição
disponíveis na bibliografia (Favieiro, 2012) (de Luca C. J., 2002) (de Luca C. J., 1997)
com o objetivo de captar sinais de alguns grupos musculares responsáveis por executar
os movimentos do punho que são: extensor radial longo do carpo direito, flexor
superficial dos dedos direito e extensor dos dedos direito.
Dentre as possibilidades de captação desse sinal temos: eletrodos invasivos, são
colocados em contato direto com as células musculares, ou os eletrodos não invasivos
que são conectados sobre a superfície da pele e sofre atenuação principalmente pelos
filtros epiteliais, limitando as variações de frequência que podem chegar a 500 Hz e
amplitude entre 5µV e 5mV (Ortolan, Del Cura, Ferreira, Aguiar, Cunha, & Cliquet Jr,
2000).
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Existem alguns cuidados básicos para captar desse tipo de dado (Marchetti &
Duarte, 2006), que são: frequência de amostragem do equipamento utilizado que a
bibliografia recomenda o mínimo de 1000 Hz, eletrodos com configuração dupla, que
devem ser colocados o mais próximo possível do ponto motor e o tendão distal e
seguindo a direção das fibras musculares, permitem eliminar mais facilmente sinais
provenientes da rede elétrica próxima. (Delsys) (Casellini, Gruppioni, Davalli, & Sandini,
2009).
É realizado um levantamento de dados que reproduz a situação estudada que é
constituído dos aspectos com o valor em RMS de cada grupo muscular utilizado e o
valor associado a ele na saída. Para padronizar as amostras foi preciso tomar uma série
de medidas para se certificar que o sinal será obtido evitando ruídos de movimento
(de Luca, Gilmore, Kuznetsov, & Roy, 2010), longe de equipamentos elétricos com
campos magnéticos fortes para evitar ruídos por indução, ao final do primeiro ensaio
foi feita uma luva de pano com a função de gabarito para garantir o posicionamento
correto dos eletrodos para serem recolocados no inicio das seções em dias seguintes
visando evitar as diferenças entre pontos de medição e outros ruídos que influenciam
no rendimento da rede (Delsys) (de Luca C. J., 2002) (de Luca C. J., 1997).
O ensaio consistiu em realizar um levantamento de 19 movimentos a partir de 4
posições básicas que representa as interações do homem com o robô. Relaxamento,
flexão do punho, extensão do punho e a contração na mão são as instruções básicas e
cada movimento será dividido em duas partes, um período de relaxamento por 5
segundos e outra posição por mais 5 segundos (Momen, Krishnan, & Chau, 2007).
Constatou-se durante o teste que, devido à forma como eram realizadas as instruções
para interação com o programa, os movimentos tinham uma variação no ponto de
começo devido ao tempo de reação.
2.2 Processamento do sinal.
Tendo em vista a necessidade de agrupar os valores na entrada da rede neural,
foram criados uma série de vetores que acompanhariam os pontos de medição em
cada caso. Para isso foi criada uma série de rotinas de calculo utilizando o programa
Matlab/Simulink (R2012a, Mathworks, Natick, Massachusetts, EUA), onde os dados
foram divididos em dois grupos, um de treinamento e outro de avaliação, o primeiro
contendo 10 movimentos de cada tipo e o outro com 9 movimentos.
Foi aplicado um algoritmo segundo a Eq.(1) que determina os valores de RMS em
cada um dos movimentos ao longo do tempo. Que segundo a bibliografia é feito com
uma janela amostral de 100 a 200ms que se relaciona com o movimento executado,
para o nosso teste foi de 10Hz e o resultado foi similar ao da Figura 3 (Ahsan, Ibrahimy,
& Khalifa, 2011) (Ervilha, Duarte, & Amadio, 1998). Esse processo aparece também no
programa definitivo de comando do robô.
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(1)

Figura 3 - Exemplo de processamento por erro quadrático médio

Devido às exigências do toolbox do software foi preciso gerar um banco de dados
de treinamento. Cada linha da tabela de entrada está associada diretamente a uma
linha da tabela de saída que representa, através da associação binária, a existência ou
não do movimento estudado. Foram selecionados os intervalos de 0 a 3,75s e 6 a 9,75s
e armazenados totalizando um par de vetores de 3645000 linhas e 3 colunas.
2.3 Identificação do movimento utilizando RNA.
Nesse artigo foi utilizada a configuração de múltiplas camadas com
retropropagação (Mathworks, 1994-2015) onde o objetivo é criar um padrão de
classificação para cada tipo de movimento, tendo uma resposta binária para cada grau
de liberdade do robô. A configuração final da rede neural ficou sendo de 3-10-3, 3
neurônios na camada de entrada, 10 na camada escondida e 3 na camada de saída,
utilizando-se do algoritmo de treinamento de Levenberg-Marquardt, com os vetores
de entrada sendo divididos aleatoriamente e proporcionalmente pelo toolbox de
desenvolvimento das redes neurais em 70% valores de treinamento, 15% de teste do
treinamento e 15% restantes em uma validação parcial.
2.4 Malha de controle para comando do robô.
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Para realizar a comunicação entre a rede neural e o robô utilizamos a ferramenta
de integração com o Simulink disponibilizada pelo próprio fabricante que permite
comandar diretamente os motores e ter uma medição em tempo real dos sensores de
velocidade. Nela é possível ter acesso a configurações básicas do sistema de controle
de velocidade dos motores, no próprio robô já tem um controlador PID de velocidade,
que já estavam configurados conforme instruções do fabricante. Foi possível construir,
portanto um programa que permite vincular os movimentos das amostras diretamente
ao robô.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No projeto foi preciso realizar algumas etapas que embasassem a continuidade do
processo. O primeiro passo foi à realização do treinamento da rede neural, que teve
434 iterações, duraram 22 horas e 53 minutos e foi interrompido devido ao valor do
gradiente dos vetores de peso não ultrapassarem o valor mínimo de 10^-7.

Figura 4 - Resultado do treinamento da rede neural, processo de treinamento interrompido por ter
um gradiente menor que 10^-7

O segundo passo foi, através de uma rotina especifica, fazer com que todos os
movimentos remanescentes passassem pela rede neural e assim, realizar uma
avaliação comparando: o vetor de saída esperado e a saída da rede neural artificial.
Contabilizando assim o efeito nos 27 movimentos remanescentes, totalizando
5520060 amostras. Para determinar se o comportamento da rede está satisfatório
analisamos: sensibilidade, durante um novo teste é preciso determinar a probabilidade
de o resultado ser positivo, especificidade, que é a probabilidade de o resultado ser
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negativo, o valor preditivo positivo determina a probabilidade de o individuo ser
realmente positivo e o valor preditivo negativo que é a probabilidade do individuo ser
realmente negativo (Haddad, 2004) (Guimarães, 1985).
Conforme Tabela 1, a resposta foi satisfatória em todos os critérios estabelecidos.
Na construção final do programa foram acrescentados mais elementos na saída da
rede neural, um processo de saturação que garantirá o formato binário dos dados
fornecidos na saída da rede e a fim de fornecer valores de velocidade para cada um
dos motores foi aplicado um ganho empírico.
Tabela 1 - Resultado estatístico de predição da rede neural

Resposta Real
Resposta RNA
Com movimento Sem movimento Total
Com movimento
2694715
8119 2702834
Sem movimento
5345
2811881 2817226
Total
2700060
2820000 5520060
Sensibilidade
0.9980
Pred. Positiva
0.9970
Especificidade
0.9971
Pred. Negativa 0.9981

Figura 5 - Programa final de controle do robô

4.

CONCLUSÃO

Foi realizada a construção de um programa com base na arquitetura estudada. O
método de desenvolvimento da rede neural teve uma resposta satisfatória e se
mostrou uma ferramenta bastante eficaz no processo de separação de sinais. O que
facilitou bastante o sistema de controle utilizado no robô e em projetos futuros poderá
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definir e aplicar as características do dia a dia do usuário desse sistema, estabelecendo
uma interface de criação de rotas ou um sistema de monitoramento da rota
desenvolvida personalizado para cada necessidade.
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FAILURE ANALYSIS IN ORTHOPEDIC IMPLANTS: ANGLED PLATE
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Abstract. Prostheses, plates, pins to column and other components has been an excellent alternative in
the treatment of bone fractures, especially when it is necessary to recover structural function of bone
tissue. Since its permanence and durability when implanted in the human body depends on several
factors, among which include: biological factors inherent in the patient, surgical technique and quality of
the implants. This work analyzed the quality of explanted prosthesis (angled plate) and the possible
causes that led to its failure. Analyses were performed in stereoscopic magnifying glass, microstructural,
chemical and Scanning Electron Microscopy, based on the requirements of existing rules. It was observed
that the cause of the failure was the fatigue phenomenon.
Keywords: Angled plate, failure, fatigue
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Resumo. Próteses, placas, pinos para coluna e outros componentes são acessórios bastante utilizados no
tratamento de fraturas ósseas, principalmente quando é necessário recuperar a função estrutural do
tecido ósseo. Já a sua permanência e durabilidade quando implantada no organismo humano depende
de alguns fatores, dentre os quais podemos citar: fatores biológicos inerentes do paciente, técnica
cirúrgica e qualidade dos implantes. Neste trabalho foi analisada a qualidade de prótese explantada
(placa angulada) e as possíveis causas que provocaram a sua falha. Foram realizadas análises em lupa
estereoscópica, microestrutural, química e Microscopia Eletrônica de Varredura, baseado nos requisitos
das normas vigentes. Observou-se que a causa da falha foi o fenômeno de fadiga.

Palavras-chave: Placa angulada, falha, fadiga.
1.

INTRODUÇÃO

A necessidade da utilização de próteses ortopédicas vem aumentando
consideravelmente nos últimos tempos, devido ao aumento e envelhecimento da
população em países desenvolvidos, o número de cirurgias para substituição total ou
parcial de quadril, ou até mesmo das chamadas próteses ‘temporal’, vem se tornando
cada vez mais necessárias.
Para que esses implantes desempenhem o seu real papel, quando em contato
com o corpo humano, os materiais utilizados na sua fabricação devem atender a
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alguns critérios básicos, tais como biocompatibilidade, excelente resistência à
corrosão, alta resistência mecânica e boa resistência à fadiga para garantir uma
operação segura da prótese durante o período de tempo estimado (Niinomi, 2007).
O aço inoxidável austenítico atualmente tem uma vasta aplicação na fabricação
implantes para osteossíntese, devido às excelentes propriedades mecânicas,
resistência à corrosão e de custo-benefício (Azevedo e Hippert, 2002). Porém ainda
ocorrem muitas discursões sobre as possiveis causas de falha prematura em proteses
desse tipo. Essas falhas podem ser influenciadas por diversos fatores, que incluem:
desenho mecânico, seleção de materiais, conformação, procedimento cirurgico,
complicações pós-operatórias e uso indevido do paciente (Tavares et al., 2010).
O presente trabalho teve como objetivo investigar a falha prematura de uma placa
angulada utilizada para a osteossíntese, que ocorreu ainda implantada em um
paciente brasileiro assistido pelo sistema público de saúde (SUS). Não há informações
sobre o tipo de fratura óssea e da implantação dessa placa (incluindo o histórico do
paciente, posicionamento parafusos e documentação radiográfica).
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais
Para esse trabalho foi analisado a causa da falha prematura de placa angulada
explantado de paciente após a evidência da falha do implante. A Figura 1 apresenta a
localização da falha no implante analisado. A prótese é do tipo multicomponente, e a
falha ocorreu em um dos orifícios de fixação do parafuso, próximo à curvatura da
placa. Ainda foi possível observar uma deformação acentuada na região da falha
(Figura 1-b).

(a)

Figura 1 – Aspecto do implante analisado.

(b)
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2.2 Método
Os ensaios realizados para este estudo foram: análise visual e microestrutural,
análise química e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise química foi
feita no equipamento Oxford Instruments, Modelo FOUNDRY MASTER PRO e a análise
metalográfica no microscópio óptico Zeiss Modelo SCOPE A1 e por uma lupa
esterióscopica Wild Heerbregg. O MEV utilizado foi o Jeol modelo JSM 6510LV. Os
resultados encontrados foram comparados com as especificações estabelecidas pela
norma ISO. Todos os ensaios de caracterização foram realizados no laboratório da Área
de Materiais do SENAI CIMATEC.
3. RESULTADOS
A presença de irregularidades na superfície aumenta a concentração de tensão e
diminui drasticamente a resistência à fadiga de qualquer tipo de implante (Woolson et
al., 1997). Na grande maioria de implantes e particularmente aqueles que contêm
multicomponentes (parafusos e pinos), as regiões de concentração de tensões muitas
vezes coincidem com áreas de fenda onde a corrosão localizada é mais provável
(Wheller et al., 1971). Na Figura 2 (a e b) é possível observar imperfeições acentuadas
na superfície da placa, aspecto não identificado nos demais furos. As imperfeições
foram identificadas na superfície de contato com a cabeça do parafuso e na de contato
com a fratura, sendo essa superfície com a imperfeição mais acentuada. Os resultados
indicaram que a falha da placa ocorreu por um mecanismo desgaste-fadiga sob a ação
de tensões nominais baixas. O início da falha pode ser identificado na Figura 3.

Região do parafuso

(a)

(b)

Figura 2 – Aspecto superficial da placa na região da falha.
A superfície de fratura é composta por duas zonas distintas, sendo 90% da região
plana e 10% da região fibrosa (Figura 3). Os detalhes das regiões planas mostraram
estrias de fadiga, de, aproximadamente 0,6 mm de espaçamento. As linhas que
delimitam a falha, confirmando o local de inicio da falha, que coincide com a região de
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maior tensão proporcionada pelo aperto dos parafusos no momento do procedimento
cirúrgico, associado a imperfeições superficiais do implante.
Região fibrosa

(a)

(b)

Região fibrosa

Região lisa

Região lisa

Figura 3 – Factografia da superfície de falha da placa angulada.
A composição química da placa estava de acordo com requisitos mínimos de ISO
5832-1 (ver Tabela 1). Não podendo atribuir a variação de elementos químicos como
causa para a existência de algum fenômeno de falha.
Tabela 1 - Resultados análise química (% peso).
Elementos

Carbon
o

Silíci
o

Manganê
s

Fósfor
o

Enxofr
e

Crom
o

Molibdêni
o

Níque
l

Placa

0,028

0,52

1,90

0,025

0,007

18,2

2,89

13,9

Especificaçã
o (ISO 5832)

0,030
máx.

1,0
máx.

2,00 máx.

0,025
máx.

0,010
máx.

17,0 –
19,0

2,25 – 3,00

13,0 –
15,0

As microestruturas encontradas apresentam característica de um aço forjado,
porém sem uniformidade de tamanho. Na região fibrosa da fratura, a microestrutura
apresentou tamanho acima do permitido por norma (ISO 5832), que é um tamanho de
grão 4. No meio da falha a microestrutura se estabeleceu com um tamanho inferior
(Figura 4).
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(a)

(b)

Figura 4 – Micrografia da placa angulada. Ataque eletrolítico (ampliação 200X).
A Figura 5 evidencia a ocorrência de estrias por fadiga, localizadas na região
fibrosa da falha, conforme mencionado anteriormente. Já na superfície mais externa
da falha ou borda (início da falha) (Figura 6) foi possível localizar vários pontos de
propagação de trincas, porém como região com um acentuado processo de
amassamento. Esse fenômeno pode ter ocorrido devido ao longo tempo de
permanência do implante no paciente após a falha prematura.

Figura 5 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície fibrosa da falha.

Figura 6 - Microscopia eletrônica de varredura da região de inicio da falha.
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4. CONCLUSÃO
Conclui-se que a fratura da placa analisada ocorreu por um mecanismo de fadiga, sob
a ação de baixas tensões nominais e flexão. A fratura foi nucleada em vários pontos,
provavelmente devido à presença de defeitos de fabricação em ambas as superfícies da
placa, associada com a má concepção do implane no momento cirurgico, que introduziu
pontos de concentração alta tensão, ocasionando o processo de fadiga. De acordo com a
norma ABNT NBR ISO 5832-1, o tamanho de grão deve ser menor que 5. Para a placa
analisada, o tamanho de grão grosseiro encontrado na região de inicio e de maior
concentração de tensão, favorece o processo de fratura por fadiga, uma vez que a
resistência do material é reduzida com o aumento do tamanho de grão.
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Abstract. A total hip arthroplasty has been an excellent alternative in the treatment of fractures and
restoration of structural function of the diseased hip joint. The failure of arthroplasty components,
causes problems related to revision surgery, and charge both the patient and the health system. In an
attempt to reduce the problem of fractures in hip stems, failure analysis studies should be applied to
assist in the evolution of the design of the components. This work aims to study the failure mechanism by
different characterization techniques to evaluate the performance of an explanted prosthetic patient
before the expected project life. It was performed chemical analysis, microstructural analysis and
hardness tests. It was observed that the cause of the failure was the fatigue phenomenon.
Keywords: failure, arthroplasty, hip rod
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Resumo. A artroplastia total do quadril tem sido uma excelente alternativa no tratamento de fraturas e
recuperação da função estrutural da articulação de quadril doentia. A falha dos componentes da
artroplastia, provoca problemas relativos à revisão da cirurgia, tendo custo adicional tanto ao paciente
quanto ao sistema de saúde. Na tentativa de minimizar o problema de fraturas em hastes de quadril,
estudos de análise de falha devem ser aplicados a fim de auxiliar na evolução do projeto dos
componentes e seleção de materiais a serem utrilizados. Este trabalho teve como objetivo estudar o
mecanismo de falha por diferentes técnicas de caracterização para avaliar o desempenho de uma
prótese explantada de paciente antes da vida útil prevista em projeto. Foi realizada, análise química,
análise microestrutural e ensaios de dureza. Observou-se que a causa da falha foi o fenômeno de fadiga.

Palavras-chave: falha, artoplastia, haste de quadril

1.

INTRODUÇÃO

A confiabilidade dos implantes é determinada pelo seu comportamento, com
relação à falha, e desgaste após o período crítico da infecção. Portanto, as
propriedades mecânicas de biomateriais em um ambiente de corpo vivo, como fadiga,
tenacidade à fratura e resistência ao desgaste, precisam ser avaliadas com o intuito de
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utiliza-los por um maior tempo, sem que aconteça nenhum dano ao paciente (Niinomi,
1998) (Antunes & de Oliveira, 2012).
A seleção de um biomaterial metálico para ser utilizado como implante deve ser
baseada em uma análise confiável de propriedades dos materiais relevantes.
Resistência à fadiga é, talvez, o mais importante questão a ser abordada neste caso,
onde várias pesquisas indicam que os mecanismos relacionados à fadiga são
responsáveis pela maior parte das falhas mecânicas em componentes metálicos
implantados em pacientes (Teoh, 2000) (Niinomi, 2007).
Diversos fatores podem contribuir para iniciar o processo de fadiga em próteses,
tais como problemas de material (Miller, 1982), conformação (Ling, 2004), processos
cirúrgicos inadequados, e defeitos superficiais. Defeitos superficiais em próteses
podem ser introduzidos no momento da cirurgia, por processos de fabricação, ou por
marcações realizadas por fabricantes para registro de seu produto (Woolson, 1997). O
presente trabalho tem como objetivo identificar a causa para a falha prematura de
uma prótese de quadril explantado de um paciente do sistema único de saúde (SUS).

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS
Conforme citado anteriormente, para esse trabalho foi analisado a causa da falha
de uma prótese de quadril explantado de paciente por revisão cirúrgica. A prótese
obteve uma falha prematura ainda implantada no paciente. A Figura 1 apresenta a
localização da falha na prótese analisada. A prótese é uma haste cimentada lisa,
polida, sem colar e afilada, onde a fratura ocorreu na parte medial, onde costuma
ocorrer falhas por fadiga em hastes desse tipo. Também é possível observar que a
fratura esta localizada numa região em que a haste apresenta marcações realizadas
pelo fabricante.

Região da falha

Planos de corte
para analise

Figura 1 – Aspecto da prótese analisada.
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2.2 MÉTODOS
Todo o estudo de análise da falha foram realizados conforme recomendações das
normas vigentes para próteses (ABNT NBR ISO 5832-1, 2008; ABNT NBR ISO 5832-3,
1997; ABNT NBR ISO 5832-9, 2008 e ASTM F 138).
Os ensaios realizados para este estudo foram: análise microestrutural, análise
química e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise química foi feita no
equipamento Oxford Instruments, Modelo FOUNDRY MASTER PRO e a análise
metalográfica no microscópio óptico Zeiss, Modelo SCOPE A1. O MEV utilizado foi o
Jeol modelo JSM 6510LV. Todos os ensaios de caracterização foram realizados no
laboratório da Área de Materiais do SENAI CIMATEC.
3. RESULTADOS
Conforme pode ser observado na Figura 2 abaixo, a superfície de fratura
apresentou um intenso grau de amassamento devido à compressão das duas partes
sob carga cíclica in vivo. Entretanto, em algumas regiões menos danificadas,
especialmente junto a uma das laterais, onde as tensões de tração são maiores, foi
possível verificar a formação de estrias de fadiga (Figura 2a). Na Figura 2b, ainda foi
possível observar uma região característica do processo de nucleação da falha,
identificada na parte onde a haste apresentou uma marcação de identificação do
produto (figura1).
(a)

(b)

Figura 2. Micrografias da região da falha.

Os dados referente a análise química do material pode ser observado na Tabela 1
abaixo, onde estão dispostos os resultados médios de 3 queimas. A haste de quadril
apresentou composição química em conformidade com os valores especificados pela
norma (ABNT NBR ISO 5832-1) estando todos os elementos analisados dentro da faixa
recomendada, sendo o material classificado como aço inox 316L.
Tabela 1 . Resultados análise química (% peso).
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Elementos

Carbon
o

Silíci
o

Manganê
s

Fósfor
o

Enxofr
e

Crom
o

Molibdêni
o

Níque
l

Haste

0,026

0,45

1,82

0,032

0,008

17,3

2,71

14,4

Especificaçã
o (ASTM F
138/03)

0,030
máx.

0,75
máx.

2,00 máx.

0,025
máx.

0,010
máx.

17,0 –
19,0

2,25 – 3,00

13,0 –
15,0

Já os dados referente a microestrutura, podem ser observado na Figura 3 abaixo.
O aço apresentou microestrutura constituída de grãos poligonais grosseiros de
austenita, microestrutura característica de aço inox 316L. Porém, foi possível
identificar que o tamanho de grão médio medido foi maior que 5 os valores
estabelecidos pela ASTM, ou seja, o mesmo se apresenta de forma grosseira. Essa
análise foi realizada na região próxima a falha, o que demostra que o tamanho do grão
contribuiu com o processo de falha por fadiga.

Figura 3. Microestrutura austenítica composta por grãos poligonais grosseiros e algumas
maclas de deformação.

4. CONCLUSÃO
De acordo com as normas utilizadas no estudo de préteses -ABNT NBR ISO 5832-1 e
ASTM F138, o tamanho de grão deve ser menor que 5 ASTM. Um tamanho de grão
grosseiro favorece o processo de fratura por fadiga, uma vez que a resistência do material
é reduzida com o aumento do tamanho de grão. Para a haste estudada, além do tamanho
de grão, podemos destacar que a falha iniciou em região próxima a marcação a laser. Isto
pode provocar alterações microestruturais que levam a redução da resistência a nucleação
de trincas de fadiga.

45

AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a Equipe de Cirurgia do Hospital Universitário da
Universidade Federal da Bahia pela doação da amostra estudada, bem como ao
Departamento de Materiais da Faculdade de Tecnologia do SENAI CIMATEC pela
infraestrutura cedida.
REFERÊNCIAS
ASTM E3. 2001. Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens. 2001.
ABNT NBR ISO 5832-1. 2008. Implantes para cirurgia – Materiais metálicos – Parte 1: Aço
inoxidável conformado. 2008.
ABNT NBR ISO 14630. 2010. Implantes cirúrgicos não-ativos - Requisitos gerais. 2010.
Antunes, R. A., & de Oliveira, M. C. L. (2012). Corrosion fatigue of biomedical metallic alloys:
mechanisms and mitigation. Acta Biomaterialia, 8(3), 937–62.
BOYER, R. RODNEY. 1995. METALS HANDBOOK. [A. do livro] Volume 9. Metallographic and
Microstructures. s.l. : 6º edition, 1995.
DALLA ROSA, ALEXANDRE LUÍS. 2007. Estudo Comparativo da Resistência à Fadiga dos Aços
Inoxidáveis Austeníticos ASTM F 138 e ASTM F 745. UFRGS: 2007.
KERLINS V., et al. 1987. METALS HANDBOOK, Volume 12, 1987. Book 12 - Modes of Fracture.
s.l. : 9th edition, 1987.
Ling, R.S., 2004. The History and Development of the Exeter Hip. Stryker, Montreux,
Switzerland.
MAY, L.I. e al, et. 2002. Volume 11 - METALS HANDBOOK. Examination of Damage and Material
Evaluation. 8th edition : s.n., 2002.
Miller, A., Shastri, R., Shih, C., 1982. Fracture failure of a forged vitallium prosthesis. J. Bone
Joint Surg. [Am.] 64, 1359.1363.
Niinomi, M. (1998). Mechanical properties of biomedical titanium alloys, 243, 231–236.
Niinomi, M. (2007). Fatigue characteristics of metallic biomaterials. International Journal of
Fatigue, 29(6), 992–1000.
Teoh, S. H. (2000). Fatigue of biomaterials : a review, 22, 825–837.
VOORT, VANDER G. F. 1984. Volume 9 - Metallography, McGraw-Hill. Principles and Practice.
Woolson, S.T., Milbauer, J.P., Bobyn, J.D, 1997. Fatigue fracture of a forged
cobalt.chromium-molybdenum femoral component inserted with cement. A report of ten
cases. J. Bone Joint Surg. [Am.] 79, 1842.1848.

46

AVALIAÇÃO BIOMECÂNICA E DIMENSIONAL DA CARTILAGEM
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Resumo. Foram avaliadas as propriedades mecânicas de dois diferentes biomateriais para utilização em
correção cirúrgica de defeitos da parede abdominal: cartilagem auricular suína e tela de polipropileno
(Prolene®). Os parâmetros mecânicos analisados foram a resistência quanto à tração, deformação e a
espessura. Foram utilizados três espécimes de cada material, para cada avaliação, isto é, em triplicata. A
norma técnica utilizada como base foi a NBR14760-2001, diferindo apenas na velocidade (20mm/min).
Os resultados demonstraram que a cartilagem apresentou maior espessura e resistência a tração, menor
deformação e menor tempo de quebra quando comparado com a tela de polipropileno. De acordo com a
estatística descritiva evidenciou-se que a espessura média da cartilagem auricular é superior a tela de
polipropileno. A tela de polipropileno se mostra superior a cartilagem auricular suína em alguns
aspectos. Diante dos resultados obtidos neste estudo, apesar das espessuras serem numericamente
diferentes, a tela de polipropileno se mostra mais resistente, nos ensaios biomecânicos,
comparadamente com a cartilagem auricular suína. Desta forma, pode-se concluir que a indicação do
material vai depender da finalidade de uso.
Palavras-chave: testes, cirurgia, materiais.

INTRODUÇÃO

Utilizam-se próteses em procedimentos cirúrgicos para fornecer base e ajudar no
crescimento de novos tecidos, mediante processos de restauração, restabelecendo a
estrutura e a função tecidual, como no reparo de diferentes defeitos de parede
abdominal.
O material a ser utilizado na confecção das próteses deve ser não alergênico, não
carcinogênico, não ser fisicamente alterado pelos fluidos teciduais, não produzir
reação de corpo estranho, ser quimicamente inerte, resistir às deformações mecânicas
da parede abdominal e passível de esterilização sem sofrer alterações das suas
qualidades. Dentre todos os materiais disponíveis, o polipropileno é o que reúne a
maioria destes requisitos de biocompatibilidade, demonstrando ser o melhor deles
(NIERI, 2005; ARAÚJO, 2009).
O emprego de membranas biológicas, como material de implante, para a reparação
de vísceras e outras estruturas anatômicas na medicina veterinária, iniciou-se com o trabalho de Pigossi (1964) mediante utilização de dura-máter homóloga de cães conservada
em glicerina. O uso de membranas biológicas deve-se, especialmente, ao baixo custo,
simples preparo, esterilização viável, além da facilidade em sua obtenção, estocagem e
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utilização, salientando-se, neste caso, a ocorrência de pouca ou nenhuma reação tecidual
(ALVARENGA 1992).
A forma mais confiável para determinação das propriedades mecânicas em
materiais é a realização de ensaios padronizados que proporcionam resultados
comparáveis e reprodutíveis, denominados ensaios mecânicos (SHIMANO, 2000).
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar e comparar as propriedades
mecânicas e dimensionais da cartilagem auricular suína conservada em glicerina e da tela
de polipropileno (Prolene®).
MATERIAL E MÉTODOS
Os ensaios biomecânicos e dimensionais foram realizados no Laboratório de
Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste – CERTBIO, pertencente ao
Departamento de Engenharia de Biomateriais da Universidade Federal de Campina
Grande, Campus de Campina Grande/ Paraíba.
Foram estudados dois tipos de materiais: cartilagem auricular suína conservada em
glicerina a 98% durante 60 dias e tela de polipropileno (Prolene®).
Os parâmetros mecânicos analisados foram a resistência quanto à tração,
deformidade, colocando os materiais nas extremidades da máquina, com distância de 10
cm, além disso foi avaliado também a espessura. A norma técnica utilizada como base foi a
NBR14760-2001, diferindo apenas na velocidade (20mm/min). A análise do parâmetros
dimensional, a espessura, foi realizada com o paquímetro digital (capacidade de 0 a 150
mm, precisão de 0,01 mm modelo Paquímetro Digital Aço Inox Stainless Hardened). A
dimensão analisada foi o diâmetro dos materiais, dado em milímetros (mm). A cartilagem
auricular foi hidratada em imersão de glicerina a 98%, antes da mensuração da espessura.
Para os ensaios biomecânicos utilizou-se a máquina de ensaio universal, modelo
3366, fabricante Instron, e o software Instron Bluehil que controla a carga dada em
Newton (N) com velocidade de 120,00000 mm/minuto. O equipamento foi acionado até a
ruptura do material (Figura 01). A unidade utilizada de acordo com o Sistema Internacional
de Unidades foi o megapascal (MPa).
Figura 01: Corpos de provas acoplados ao equipamento de avaliação da resistência à tração. A.
Cartilagem auricular suína. B. Tela de polipropileno.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística utilizada foi a descritiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A espessura mínima da cartilagem auricular suína foi de 0,54 mm e o máximo de
0,56 mm, com média de 0,55 mm. Já a tela de polipropileno apresentou espessura mínimo
de 0,485 mm e o máximo de 0,505 mm, com média de 0,49 mm.
Um dos ensaios mecânicos de tensão-deformação mais comuns é executado sob
tração, que pode ser usado para avaliar diversas propriedades dos materiais. Neste
ensaio, a amostra é deformada até a sua fratura, mediante uma carga de tração
gradativamente crescente que tende a puxá-lo uniaxialmente ao longo do eixo mais
comprido do corpo de prova (COSTA et al., 2006).
Nos ensaios biomecânicos (tensão máxima), obtiveram-se os seguintes resultados:
cartilagem auricular suína (média: 2,16 MPa ± 1,92) e tela de polipropileno (média: -0,02
MPa ± 0,01). Na análise da deformação à tração a média foi de 0,20 ± 0,03 mm/mm para a
cartilagem auricular e de 1,41 mm/mm ± 0,18 para a tela de polipropileno. Isso justifica o
tempo médio de quebra de 24,26 segundos ± 4,14 para a cartilagem e de 169,29 ± 22,51
para a tela (Tabela 1).
A tensão é medida em termos de quantidade de força suportada por unidade de
área de secção, ou seja, independe da área da seção transversal do tecido, sendo calculada
em N/mm2 e expressa em MPa (mega pascal). Ela permite comparações mais adequadas
entre corpos de prova de diferentes membranas. Assim, faz-se necessário o cálculo da
área de secção transversal inicial da estrutura avaliada, e qualquer que seja a área inicial, o
valor da tensão não se altera. O alongamento é calculado em mm e é dado pela distensão
do material registrado no ponto de aplicação da carga máxima (SCHAUM, VAN DER
MERWE, 1973).
De acordo com os resultados entende-se que a hipótese para esta superioridade
mecânica provavelmente se deve ao fato de que a tela de polipropileno apresenta uma
maior elasticidade devido a sua composição sintética, em contrapartida, a cartilagem
auricular suína, proveniente de um animal, apresenta pouca elasticidade,
consequentemente, mais fragilidade. E estes resultados são independentes da espessura
do material.
Tabela 1 – Propriedades mecânicas da cartilagem auricular de suíno e de tela de
polipropileno.
CARTILAGEM
POLIPROPILENO
Resistência a tração (N)
128,06
58,24
Extensão de tração em
quebra (mm)
8,10
56,43
Deformação a tração
máxima (mm)
0,20
1,41
Módulo de Yang (MPa)
40,96
65,50
Tempo de quebra (seg)
24,27
169,30
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CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos neste estudo, apesar das espessuras serem
numericamente diferentes, a tela de polipropileno se mostra mais resistente, nos ensaios
biomecânicos, comparadamente com a cartilagem auricular suína.
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ABSTRACT. CoCr alloys are widely used as prosthetic implants due to their excellent mechanical
properties, such as tensile strength, elastic modulus and wear resistance. The surface modification is a
way used to improve bone-implant interface to obtain good tissue responses. The purpose of this study
was to perform a surface modification on the CoCr alloy (ASTM F90) by different methods: polishing,
electropolishing, passivation (nitric acid) and heat treatment at 800 ºC. The surface modification was
characterized by scanning electron microscopy, profilometry, wettability, and then compared to the
untreated surfaces. Heat treatment and passivation increased the roughness (0.477 µm and 0.825 µm)
when compared to electropolished and polished (0.131 µm and 0.274 µm) specimens. In addition, an
improvement on the wettability with increasing roughness was achieved.

Keywords: Biomaterial, CoCr alloy, Surface treatment, Heat treatment, Roughness
1.

INTRODUCTION

CoCr alloy has been commonly use in metallic biomaterials due their beneﬁcial
combination of tensile strength and ductility, elastic modulus and lack of corrosion
(Díaz, L et al, 2011). Firstly, the medical use of the cobalt-based alloy was used as
dental implants due their excellent degradation resistance, but various in vitro and in
vivo tests have shown that these alloys are biocompatible and suitable for application
as surgical implants (Marti, A, 2000).
Surface treatment can be used to joint implants, as polishing and electropolishing
the CoCr, which may reduce the height and carbide concentration, through
submerging the sample in an electrolytic bath solution with the appropriate current
density to produce a ﬁne smoothed surface polished. The carbon content depends on
formulation used for the CoCr alloy, since nowadays there are two types commercially
available: forged and casted, mainly differ themselves by carbon content as well as the
distribution and morphology of the carbides. In many studies, the amount of carbide’s
volume fraction and carbide morphology have been shown their effect on the wear
resistance on the metal’s surface (Alvares,E, 2012).
For implant materials, the biological response is directly associated with surface
properties and there are various relevant parameters to characterize the surface and
biological response: chemical composition, crystallinity, heterogeneity, roughness and
wettability. The surface properties influences the corrosion resistance of the metal and
are directly dependent of the metal’s structure and surface state, an appropriate
electrochemical treatment of the metal surface, can be used to improve the corrosion
resistance. The electropolishing process influences on the removal the outermost
surface layer of the metal formed during mechanical preparation (Sinka,W et al, 2010).
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The corrosion resistance is an important factor to CoCr alloy, which derives from
its protective chromium surface oxides, since in vitro test reports that high levels of Cr
and Co ions can be toxic, and Co shows a correlation with a depression on the immune
system, for both in vivo and in vitro. Aiming at reduce corrosion and nitric acid
passivation treatments are used to increase the alloy surface oxide such as protection
for the surface (Lin,H.Y,Bumgardnet,J.D, 2004)
This paper deals to modify the surface of Co20Cr15W10Ni alloy by different
treatment, such as passivation, electropolishing, polishing, heat treatment. After that,
characterize the superficial modification to the surfaces and their potential application
as biomaterials.
2.

MATERIALS AND METHODS

2.1 Surface preparation
Three samples of Co20Cr15W10Ni alloy, discs with diameter of 11.07 mm × 0.98
mm were used as substrates. Firstly, all samples were wet mechanically polished up to
1200 grit by using SiC paper. Also, a cleaning process for each sample was used for 15
min in an ultrasonic bath with ketone, ethanol and distilled water (Coutinho,M.P,
2007).
Passivation treatment was carried out in a solution of 20% nitric acid for 30 min at
room temperature, following the ASTM F86-13 standard, aiming to simulate the
clinical conditions. Regarding the electro polishing process, the sample was cleaned in
ultrasonic bath with 0.1 M of nitric acid, for 15 min. An amount of 100 ml of glass
beaker was used as a cell for the bath, in a solution of 85% of ethylene glycol, 5%
hydrochloric acid and 10% hydrofluoric acid, by using the sample as anode (positive
potential) and a 316 stainless steel sheet as cathode (negative potential). In addition, a
power supply (30V and 10A) was used to reach the temperature of 48 ± 4 ºC and time
of 300 s (Sojita,P et al, 2009., Surmann,H and Huser,J, 1998).
Heat treatment was carried out in a furnace, by using N2 atmosphere, to increase
the surface roughness and to prevent oxidation of the coating systems. The sample
was kept for 1 h at 900 ºC with heating rate of 5 ºC/min, and then followed to cool at
room temperature.
The surfaces with and without superficial treatment were evaluated by SEM
(Scanning Electron Microscopy) using a Camscan Series 2, Obducat Camscan Ltd
equipment, energy acceleration of 15 keV.
The wettability was evaluated by measurement of the contact angle to access the
hydrophobicity or hydrophilicity of the surfaces. The contact angle was measured by
sessile drop (10 µL) with deionized water at room temperature and using the software
ImageJ, version 1.43 u. Five drops on each sample (Fig. 1) were collected for analysis.
The pictures were obtained by digital microscope (Keyence, VHX 600 dso).
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Fig 6. Representation of method and parameters (1 and 2) used to measure the
contact angle.
Surface roughness was measured with an optical profilometry (Plµ 2300, Sensofar
Technology/Terrassa, Spain) in triplicates, to obtain the mean surface roughness value
(Ra). The influence of different treatments in the roughness modification surface was
also evaluated.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Surface topography and wettability
According to the SEM images (Fig. 2), the surface after polishing (Fig. 2b) and
electropolishing (Fig. 2c) were more uniform than the untreated disc (Fig. 2a), also the
machining grinding marks were removed (Hu,Y.N et al, 2003). For the passived (Fig. 2d)
and heat treated (Fig. 2e) discs, an increase in the roughness (Ra 0.247 μm and 0.825
μm) was observed (table 1), when compared with electropolished samples. This
behavior may occurs due to the oxide layer generated by the heat treatment and
passivation.
Figure 3(a) shows surfaces before electropolishing presenting characteristics
scratches, formed on the surface before and during the polishing (Fig. 3b) and were
less uniform than the electro polished disc (Fig. 3c), where the machining grinding and
polish marks were removed. The sample submitted to passivation treatment (Fig. 3d)
shows a surface modification rougher and irregular. This is confirmed by the roughness
analysis. Table 1 presents the values for Ra, with the substrate samples submitted to
different treatments. It is seen that Ra values decreases for the substrate samples with
the refinement after polishing and electro polishing treatments. As expected, the
sample with heat treated (Fig. 3e) had the highest values of roughness, with a mean Ra
of 0.825μm, which can be attributed to the oxide layer formed during the heat
treatment.
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Table 1. Roughness values for samples untreated and with superficial treatment
Sample

Ra (µm)

Untreated

0.550 ± 0.009

Polished

0.274 ± 0.033

Electro polished

0.131 ± 0.007

Passivated

0.477 ± 0.018

Heat treated

0.825 ± 0.060

The polished and electropolished samples presented a considerably smoother
surface of 0.274 μm and 0.131 μm respectively. The passivated specimen had a
considerably increase on its roughness (Ra = 0.477 μm) than the polished and
electropolished ones, due to the oxide layer formed on the surface during the
passivation process.
The adhesive strength between the film and metallic substrates could be
improved by increasing the roughness of the underlying substrate surface. In the last
years, many studies mentioned that the increases of the surface roughness of
biomaterials has been used for increasing the bone cell growth, improving the
adherence and thereby hard-tissue compatibility (Hu,Y.N et al, 2003).
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Fig.7. SEM images of the surface
without superficial treatment, 500x
(a); electro polished, 500x (b) and
polished, 500x (c); passivated, 500x
(d); with heat treatment 500x (e).

Fig.3. The surface morphology of
sample untreated, (a), polished
S
(b),
electro
polished
(c),
urf
passivated (d) and with heat
ace
treatment (e).
wettability (hydrophobicity or hydrophilicity) is
one of the most important parameters that affect the biological response of implanted
biomaterials. Thus, affecting protein adsorption, platelet adhesion/activation, blood
coagulation and cell adhesion (Junko, H et al, 2013). Table 2 presents the wettability
results. Hydrophilic surfaces have wettability angle less than 90º and hydrophobic
surfaces are greater than 90º and the hydrophilic surfaces are more auspicious to cell
growth (Kim, L.U et al, 2011).
Table 2. Wettability values for samples untreated and with superficial treatment.
Sample

Contact angle (°)

Untreated

66.5 ± 1.2

Polished

67.1 ± 1.7

Electro polished

69.1 ± 1.3

Passived

67.8 ± 1.2

Heat treated

65.8 ± 1.2

Contact angle results provides an indication of the surface’s wettability and
biocompatibility, which in general presented a low variation in the contact angle for
treated and untreated surfaces. Furthermore, all samples had contact angle less than
90º. The sample with heat treatment showed the higher hydrophilic character than all
samples and the electro polishing showed most hydrophobic character. Table 2 shows
a correlation between hydrophobicity and hydrophilicity, where it can be seen that the
roughness increasing, the wettability is improved, once the surface becomes more
hydrophilic.
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3. Conclusions
The present study focused on the characterization of Co20Cr15W10Ni alloy,
regarding surface polishing, electro polishing, passivation and heat treatment. Based
on the obtained results, the following conclusions can be pointed:

A correlation was observed between surface roughness and wettability;

The contact angle decreases with higher roughness values;

All surfaces had contact angle <90º and showed hydrophilic character. The heat
treatment increased roughness and improve the hydrophilicity. The results of the
electro polishing process showed a not satisfactory roughness and wettability
properties when compared with process of the passivation and heat treatment.
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INFLUENCE OF SILANE AGENT ON TIO2 SURFACE TO USE AS BIOMARKER
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Abstract. In this work propose to modify the surface of TiO2 with silane agent 3aminopropyltrimethoxysilane and assess its influence of the silane agent to the structure, morphology,
thermal properties and cell viability of TiO2 nanoparticles for their application as a biological marker.
The TiO2 was obtained by the Pechini method molar ratio 3: 1 and the surface modification is performed
using the reflux method with 3-aminopropyltrimethoxysilane at a ratio of 1: 1 for the nanoparticles. The
samples were characterized by XRD, FTIR, BET, TG, and cytotoxicity tests. The results showed the
formation of anatase phase with nanometer feature majority. The surface modification was achieved
successfully demonstrated by the presence of absorption bands Si-O-Si around 1000 cm -1 to 1700cm-1
and did not cause changes in the structure of the nanoparticles, but it was observed a decrease of 52 m2.
g-1 for 20 m2.g-1 on the surface area. For the cytotoxicity test samples were not considered toxic for
presenting cell viability above 70%.

Keywords: TiO2, silane agent, surface modification, biomaterials

INFLUÊNCIA DO AGENTE SILANO NA SUPERFÍCIE DO TiO2 VISANDO SEU
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Resumo. Neste trabalho propomos modificar a superfície do TiO 2 com o agente silano 3aminopropiltrimetoxisilano e avaliar sua influência do agente silano sobre a estrutura, morfologia,
propriedade térmica e viabilidade celular das nanopartículas de TiO 2 visando sua aplicação como
marcador biológico. O TiO2 foi obtido por meio do método de Pechini com razão molar 3:1 e a
modificação da superfície foi realizada usando o método de refluxo com o 3-aminopropiltrimetoxisilano
na proporção de 1:1 em relação as nanopartículas. As amostras foram caracterizadas por DRX, FTIR,

60

BET, TG, e testes de citotoxidade. Os resultados mostraram a formação da fase majoritária anatásio com
característica nanométrica. A modificação da superfície foi obtida com sucesso comprovada pela
-1
-1
presença das bandas de absorção Si-O-Si em torno de 1000 cm a 1700 cm e não causou alterações na
2 -1
2 -1
estrutura das nanopartículas, porém foi observado uma redução de 52 m .g para 20 m .g na área
superficial. Pelo teste de citotoxidade as amostras não foram consideradas tóxicas por apresentar
viabilidade celular acima de 70%.

Palavras-chave: TiO2, agente silano, modificação de superfície, biomaterial
1.

INTRODUÇÃO

A nanotecnologia tem aberto novas possibilidades na medicina e impulsionado
o desenvolvimento de materiais com novas funcionalidades e melhor desempenho
visando a sua aplicação como marcadores biológicos seja no setor de tratamento como
de diagnóstico clínico. Mas, para serem utilizados tais materiais devem oferecer
segurança para a saúde dos indivíduos, portanto não podem ser tóxicos. A toxicidade
destes materiais depende não apenas da composição química, mas também do
método de administração utilizado para inserir as nanopartículas no corpo (Jorge,
2012). Um dos tipos de marcadores biológicos mais estudados hoje em dia é à base de
titânio (Dihingia e Rai, 2012), denominado de marcadores luminescentes, por
apresentar excelente resposta quando utilizado em sistemas biológicos e vantagens
como: boa propriedade de adesão com substratos, facilidade de funcionalização;
biocompatibilidade e tempo de meia-vida longo.
Atualmente, métodos que possibilitem a formação de produtos com partículas em
escala nanométrica tornaram-se alvo de pesquisas. Nesse foco, o método Pechini
destaca-se como uma possibilidade de conseguir materiais com tais características,
pois se trata de um processo simples, necessita de baixa temperatura de calcinação,
levando a obtenção de produtos com partículas nanométricas e alta área de superfície.
Segundo Monteiro (2005), o dióxido de titânio (TiO2) obtido pelo método de Pechini
apresenta a vantagem de possibilitar o preparo de composições complexas (óxidos
mistos) com boa homogeneidade, em temperatura relativamente baixa quando
comparada ao método cerâmico convencional de mistura de óxidos. Por outro lado,
também apresenta como inconveniente o alto custo de alguns reagentes e a formação
de aglomerados.
Para aplicações biomédicas, a aglomeração das nanopartículas não é desejável e
para evitar esta aglomeração, um dos métodos que tem sido proposto é envolver estas
nanopartículas com um polímero ou um material organometálico com característica
amorfa.
Os matérias organometálicos ou agentes silanos têm fórmula geral Y–Si(OR)3 e
podem atuar como agentes de adesão ou como coagentes de reticulação. Estes
compostos são largamente utilizados quando se quer modificar o caráter hidrofílico a
hidrofóbico, fazendo com que a matriz orgânica ou inorgânica, tenha certa afinidade
com biomoléculas, ou simplesmente quando é necessário promover uma adesão entre
compostos orgânicos e inorgânicos (Santos, 2011). Entre a categoria dos
organometálicos, os agentes silanos do tipo 3–aminopropiltrimetoxisilano, 3–
aminopropiltrietoxisilano
3-cloropropil-trimetoxisilano
e
o
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metacriloxipropiltrimethoxisilano, vem sendo os mais utilizados (Scholz e Kaskel, 2008;
Pozo Lópeza et al., 2012).
Os agentes silanos tem mostrado ser eficaz em proporcionar uma uniformidade
no tamanho das partículas, controlar a dispersão homogênea, não alterar as
propriedades magnéticas e estabilidade química a essas nanopartículas (Cullity e
Graham, 2005; Huang e Chen, 2005). Outro fator importante é que para aplicações
biomédicas as nanopartículas precisam ter afinidade pela biomolécula (Messing,
1975), esta afinidade é a principal característica fornecida pelos agentes silanos, que é
promover a adesão entre substâncias híbridas orgânico-inorgânicas mediante seus
grupos NH2 e Si-O.
Deste modo, propomos modificar a superfície do TiO2 com o agente silano 3aminopropiltrimetoxisilano e avaliar sua influência do agente silano sobre a estrutura,
morfologia, propriedade térmica e viabilidade celular das nanopartículas de TiO2
visando sua aplicação como marcador biológico.
2.

METODOLOGIA

A síntese das nanopartículas de TiO2 (NP’s) ocorreu pelo método de Pechini (1967)
com razão ácido/cátion metálico de 3:1 em mol. Para isso, foi adicionado a 400 mL de
água destilada ao ácido cítrico monohidratado (C6H8O7.H2O) e ao isopropóxido de
titânio ([OCH(CH3)2]4) misturando-os sob agitação constante a 80oC até formar um
sistema homogêneo. Posteriormente, foi adicionado o etilenoglicol (C2H6O2) na razão
de 40 para 60% em massa, em relação ao ácido cítrico a uma temperatura de 500°C,
até obter uma redução de 50% do volume inicial, formando assim a chamada de
resina. Posteriormente, a resina foi então submetida a etapa de pirólise no forno mufla
EDG 3P-S a uma temperatura de 400°C por 1 hora, com taxa de aquecimento de
10oC/min. Em seguida a resina foi desaglomerada em almofariz de ágata e passada em
malha ABNT # 325, para então ser calcinada a 500oC/hora e taxa de aquecimento de
10oC/min.
A modificação da superfície do TiO2 com o agente silano 3aminopropiltrimetoxisilano ([H2N(CH2)3Si(OCH3)3]- APTS), foi realizada pelo método de
Stober et al. 1968 seguido o procedimento: inicialmente 5 g do TiO2 (NP’s) foram
colocadas em um balão onde adicionou-se 50 mL de etanol (C2H6O) a 98% e 5 mL do
APTS. O balão foi acoplado à um condensador e colocado em uma placa de
aquecimento modelo Q321A24 à temperatura de aproximadamente 100ºC por 72
horas, seguido de centrifugação em uma centrífuga (FANEM modelo baby) por 5
minutos. Esse procedimento foi repetido até a completa separação destas
nanopartículas da parte líquida, sendo em seguida, colocadas em estufa FANEM
Modelo 315 a 150°C por 24 h, obtendo-se assim, as nanopartículas de TiO2 silanizado
designadas por NP’s@SiO2.
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As amostras foram caracterizadas por difração de raios-X usando um difratômetro
(modelo XRD 6000, Shimadzu) e o tamanho médio de cristalito foi calculado a partir da
linha de alargamento de raios X (d311) utilizando-se a equação de Scherrer (Cullity,
1978). A análise termogravimétrica foi realizada usando uma balança STA 6000 (marca
Perkin Elmer), na faixa de temperatura de 30 a 900°C com uma taxa de aquecimento
de 20°C.min-1, sob fluxo de N2 de 20 mL.min. A análise textural (BET) foi realizada em
analisador de área superficial e tamanho de poro da Quantachrome modelo Nova
3200e. Neste caso, as amostras foram secas em estufa (FANEM Modelo 315) sem
circulação de ar a 150ºC por 12 horas e posteriormente, sob vácuo no equipamento, a
300°C por 2 horas. Os espectros de FTIR foram obtidos usando um espectrômetro
modelo 400 FT-IR/FT-NIR da marca Perkin Elmer, entre 4000 e 500 cm-1, com resolução
de 4cm-1 e 20 varreduras. Os ensaios de citotoxidade in vitro foram realizados pelo
Laboratório de biossínteses P&D Ltda (SP/BR). Nos ensaios foram utilizadas células do
ovário de hamster chinês (CHO-K1) na linha celular. PEAD como controle negativo (CN)
e látex como controle positivo (CP) foram utilizados como substâncias de referência
para a preparação de extratos com concentração de 200 mg/mL. As células ficaram
expostas por 24 horas. As amostras são consideradas citotóxicas quando a viabilidade
celular for inferior a 70% (VC< 70%).
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os espectros de DRX foram usados para identificar as fases e determinar a
cristalinidade e o tamanho do cristalito correspondente ao pico principal d 311. A Figura
1 mostra o DRX das amostras de TiO2 (NP’s) sem e com a modificação da superfície por
APTS (NP’s@SiO2). Observa-se 11 picos (2 = 25,28o - 36,94o - 37,80o - 38,57o - 48,05o 53,89o - 55,06o , - 62,12o - 68,68o - 70,31o e 75,03o) correspondentes aos planos: (101),
(103), (004), (112), (200), (105), (211), (213), (116), (220) e (215), exibindo
características da estrutura tetragonal e consistentes com a ficha catalográfica JCPDS
21-1272. Observa-se que a intensidade dos picos de difração e a largura basal não
foram alteradas, indicando que a presença do agente silano não alterou a estrutura
cristalina das nanopartículas em estudo com formação de fase única anatásio.
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Figura 1 – DRX característico das amostras estudadas NP’s e NP’s@SiO2, sendo: (A)
padrão – ficha catalográfica JCPDS 21-1272; (B) NP’s e (C) NP’s@SiO2.
A cristalinidade medida foi 58% para NP’s e para NP’s@SiO2 57%, verificando-se
uma pequena redução na amostra silanizada, indicativo da presença do agente silano.
O tamanho do cristalito calculado foi de 12 nm e 13 nm para NP’s e NP’s@SiO 2,
respectivamente. A variação no tamanho médio de cristalito e na cristalinidade
possivelmente deve-se em função do tamanho de cristalito ser relacionado com a
largura e meio altura dos picos de difração, pois se observou que a largura dos picos
aumentou, diminuindo a intensidade, havendo assim essas variações, outro ponto é a
presença do APTS que possui estrutura amorfa.
A Figura 2 ilustra o espectro vibracional na região do infravermelho, na faixa de
4000 – 400 cm-1, das amostras de TiO2 com e sem modificação da superfície. Na curva
para as NP’s observa-se a presença de duas bandas próximas na faixa de 2360 cm-1 e
2330 cm-1atribuído ao estiramento alifático tipo sp3 da ligação C-H e em 1600 cm-1 banda
referente ao estiramento da ligação C=O. Ambas possivelmente surgem pelo resultado do
resíduo de carbono livre proveniente do etilenoglicol utilizado na síntese, o qual pode
ter ficado preso na forma de carbono impregnado. Nota-se que em torno de 512 cm-1
há uma tendência de formação de uma banda de absorção característica de ligações
O-Ti-O. Estas bandas também se repetem na curva correspondente as NP’s@SiO 2.
Além destas bandas, também se observa pequenas bandas entre as faixas de 1000 cm -
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e 1750 cm-1, sendo estas responsáveis por comprovar a presença do agente silano,
APTS, no TiO2 sintetizado, sendo descritas como sendo: uma leve banda
correspondente às absorções fracas de aminas primárias N-H que surge entre 3450 a
3200 cm-1; uma banda correspondente à deformação angular simétrica da ligação CH2
em 1460 cm-1 e da ligação CH3 em 1380 cm-1; uma banda referente ao estiramento
simétrico da ligação Si-CH3 em 1244 cm-1 e ao estiramento assimétrico da ligação Si-OSi em 1167 cm-1.
As bandas de absorção que foram observadas, foram também visualizadas por
Pingarrón et al., (2012) quando estudaram a obtenção de nanopartículas modificadas
com agentes o silano APTS para aplicação em biossensores, e por Kumar et al., (2013)
quando estudaram a obtenção de nanopartículas funcionalizadas com agentes silanos
APTS e TEOS para aplicação em nanobiocatalisadores. Assim verifica-se que os autores
citados comprovaram a silanização de suas amostras pela presença das bandas C=O,
CH2, CH3, Si-CH3 e Si-O-Si.

Figura 2 - Espectro de infravermelho das amostras NP’s e NP’s@SiO2.
A análise termogravimétrica das amostras NP’s e NP’s@SiO2 se encontram na
Figura 3. Analisando a Figura 3. Observa-se que a amostra NP’s apresentou perda de
massa a partir de 25ºC até 400ºC, a qual se observa a maior perda de massa, que
corresponde à perda de água livre proveniente do processo de síntese do material e de
adsorção superficial (evaporação/dessorção) e a partir de 400ºC referente a
decomposição do material orgânico, inerente à formação da resina polimérica e
remanescente à pirólise (ruptura da cadeia polimérica).
Com base na curva da TG, verifica-se perda de massa total de 2,70%,
mostrando-se como um material altamente estável termicamente na faixa de
temperatura estudada. Analisando a influência do APTS, na curva da DTG, observa-se
que a amostra NP’s@SiO2 apresentou três eventos principais. O primeiro entre 40 e
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165ºC, correspondente à perda de água livre adsorvida na superfície das
nanopartículas. Entre 189 e 600ºC, atribuído à perda dos grupos funcionais C-H, C=O,
CH2 e CH3 da cadeia carbônica do agente silano (APTS). E por fim, o terceiro evento
atribuído à decomposição residual dos demais componentes do recobrimento
orgânico (Si-O e N-O). A perda foi cerca de 3,46% de sua massa total, evidenciando o
efeito de que o processo de silanização aumentou a perda de massa, o que já era
esperado uma vez que o TiO2 foi recoberto por um material organometálico (APTS).
Tais eventos também foram reportados por Yao et al., (2012)
Verifica-se que a amostra NP’s@SiO2 também se comporta como um material
estável termicamente na faixa de temperatura estudada, indicativo que as interações
do silano com as nanopartículas são ligações fortes o que mantem a estabilidade do
material mesmo em temperaturas elevadas.

Figura 3 – Análise termogravimétrica das amostras: (A) NP’s e (B) NP’s@SiO2.
A Figura 4 ilustra as isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio das
amostras em estudo. Mediante a Figura 4, observa-se que a modificação da superfície,
com a aplicação do APTS, não interferiu no comportamento das curvas de
adsorção/dessorção, ou seja, NP’s e NP’s@SiO2 apresentaram perfil de isoterma do
tipo IV, sugerindo uma característica mesoporosa do material (poros com raios
variando de 10 a 250 Å), com loop de histerese do tipo H2 que indica ser formado pela
composição de poros cilindros abertos e fechados com estrangulações, resultando
numa morfologia irregular do tipo “garrafa” de acordo com a classificação da
International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Estes mesmos resultados
foram observados por Parmar et al., (2010) quando sintetizaram o TiO 2 usando uma
combinação dos métodos de precipitação e de hidrólise.
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Figura 4 - Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio das amostras de TiO2: (A)
NP’s e (B) NP’s@SiO2.

A Tabela 1 apresenta os dados de área superficial obtida a partir do método
BET. A partir dos resultados de área superficial observa-se que a adição do APTS
reduziu a área superficial em torno de 60%, fato já esperado, pois como o APTS é
amorfo, de certa forma, preenche os espaços vazios existentes entre as partículas do
TiO2, reduzindo assim, a porosidade interpartícula, o que contribui para a redução da
área de superfície. Logo, por consequência, o tamanho de partícula aumenta. Observase também que a presença do silano aumenta significativamente a relação D BET/DDRX,
indicando que as partículas se encontram mais aglomerada.
Tabela 1 - Área superficial (SA), tamanho de partícula (DBET), tamanho de
cristalito (DDRX) e razão tamanho de cristalito BET e DRX.

Amostras

SA (m2/g)

DBET (nm)

DDRX (nm)

DBET/DDRX

NP’s

52,14

30

12

2,50

NP’s@SiO2

20,99

66

13

5,07

A Tabela 2 apresenta os valores de viabilidade celular e do desvio padrão das
substâncias de referência e das amostras teste.
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Tabela 2 - Valores de viabilidade celular e do desvio padrão das substâncias de
referência e das amostras teste.
Grupo

Viabilidade Celular (%)

Desvio Padrão

CN

104,3

5,8

CP

2,3

3,1

NP’s

88,5

3,4

NP’s@SiO2

104,4

3,1

A Figura 5 mostra que as amostras teste NP’s e NP’s@SiO2 foram classificadas
como não citotóxica pois apresentaram viabilidade celular acima de 70%, sendo maior
para a amostra NP’s@SiO2, fato esperado já que o APTS não é considerado tóxico
(Zapata et al., 2012).

Figura 5 –
Porcentagem
de viabilidade celular das substâncias de referência CN e CP, e as amostras teste (NP’s
e NP’s@SiO2).
Este fenômeno é semelhante ao comportamento tóxico de amostras de hematita
expostas por 24 horas a células Hek 293 em níveis de dosagem de 100 até 500 µg/mL
reportado por Yan e Zhang, 2011 e aos resultados reportados por Shundo et al. (2012),
cujos valores apresentados foram próximos a 100%, quando estudaram a evolução da
citotoxicidade de nanopartículas de magnetita em presença de células tronco
embrionárias de ratos.
CONCLUSÃO
A síntese do TiO2 pelo método de Pechini foi eficiente, obtendo-se produto com
partículas nanométricas e com única fase anatasio. A adição do APTS foi comprovada
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perda de massa de 3,46% em relação ao TiO2 sem silano e pelas bandas características
do APTS (Si-CH3 e Si-O-Si) no FTIR. A presença do silano não alterou a estrutura do
TiO2. As amostras estudadas foram classificadas como não citotóxica, pois
apresentaram viabilidade celular acima de 70%, sendo maior para a amostra com o
APTS, fato esperado já que foi adicionado um material que não é considerado tóxico.
As nanopartículas silanizadas são promissora para uso como marcadores biológico
luminescente visto a presença dos grupos aminas que facilitam a conjunção biológica
com outras moléculas.
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Resumo. Os scaffolds foram produzidos pelo método de agregação de partículas, que consiste
inicialmente na produção de esferas pelo método de gelificação ionotrópica em sulfato de sódio (5%) e a
agregação das esferas pela gelatina (5%), reticulada e não com genipina (0,15%). Foram utilizadas duas
metodologias para introdução do fármaco, a primeira a partir da reação das soluções de quitosana e
curcumina, e a segunda por adsorção do fármaco na esfera de quitosana. Verificou-se a morfologia e o
tamanho de poros, por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para o cálculo da porosidade,
utilizou-se três diferentes equações. Com os resultados obtidos, observou que as estruturas agregadas
com a gelatina reticulada apresentaram menor tamanho de poros e menor porosidade, para as
amostras com e sem fármaco. E que a introdução do fármaco por adsorção ocasionou tamanho de poros
menores como também menor porosidade, quando comparada com o outro método de introdução do
fármaco.
Palavras-chave: Scaffolds, Quitosana, Porosidade

1. INTRODUÇÃO
Para ser utilizado in vivo os scaffolds devem apresentar algumas características
como: ser biocompatível e biodegradável; apresentar características mecânicas
adequadas ao meio de implantação a fim de fornecer o suporte necessário para que as
células possam aderir e proliferar, levando a uma maior regeneração de tecidos.
Durante o processo de regeneração as células aderem e começa o processo de
proliferação, inicia a divisão e a produção da nova matriz extracelular, a porosidade e a
rugosidade da superfície, são benéficas para o crescimento e adesão celular (CHOA et
al., 2014; JAYAKUMAR, et al., 2011; BENER et al., 2014; SOUSA et al., 2013).
A arquitetura dessas estruturas é um fator que deve ser analisado pois define a
estrutura do biomaterial e desempenha um papel significativo na determinação da
taxa e o grau de crescimento do tecido, as características de poros (porosidade,
tamanho, forma e orientação) promove a migração de células através dos poros, com
espaço suficiente para o transporte de nutrientes, a infiltração de tecido e
vascularização final. Portanto, é importante analisar inicialmente a estrutura do
material obtido principalmente do ponto de vista de porosidade e consequentemente
de suas propriedades mecânicas, a fim de obter uma estrutura adequada para o local
que se deseja a aplicação. E posteriormente realizar ensaios biológicos para utilização
na engenharia de tecidos (BENER et al., 2014; WANG et al., 2013, PAWELEC et al.,
2014).
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Cada célula apresenta um tamanho diferente, e consequentemente, necessita
de um tamanho de poros maior ou menor para se desenvolver. A porosidade refere-se
ao conjunto de vazios ou cavidades de diversas formas e tamanhos que fazem parte da
estrutura do material. Se as cavidades estão isoladas no interior do material temos
uma porosidade fechada, enquanto que, no caso de poros interconectados que estão
na superfície, temos porosidade aberta. Os valores de porosidade aparente referem-se
aos poros abertos presentes no material, ao passo que a porosidade total corresponde
o volume ocupado pelos poros abertos e fechados (DU et al., 2014; GALDINO, 2011).
As diferenças morfológicas (tamanho dos poros e porosidade) dos tecidos
influem nas propriedades mecânicas e características como absorção, estabelecendo
desafios para a fabricação de andaimes que possam atender os requisitos
estabelecidos pelo local de aplicação (KARAGEORGIOU & KAPLAN, 2005). Yang et al
2001, verificou que tamanhos de poro de 5 µm são ideais para a neovascularização, de
5-15 µm para fibroblastos, cerca de 20 µm para o crescimento de hepatócitos, 20-125
µm para a regeneração da pele da mama de um adulto, 40-100 µm para o crescimento
interno de osteóide, 24 e 100-350 µm para a regeneração do osso.
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar e comparar tamanho dos
poros e porosidade dos scaffolds obtidos de quitosana com adição do fármaco
curcumina por dois métodos, avaliando também a influência da reticulação da
gelatina, que foi o polímero utilizado com agente de fixação entre as esferas para
obtenção do scaffold.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais

Quitosana em pó de médio peso molecular, com grau de desacetilação entre 75 –
85%; Ácido Acético P.A., Curcumina Longa, Tampão de Fosfato Salino (PBS), a Genipina
e a Gelatina Porcina tipo A, adquiridos pela Sigma-Aldrich, o Sulfato de sódio adquirido
pela Nuclear e o Metanol adquirido pela Neon. Todos os reagentes foram utilizados
como recebidos.
Métodos
A quitosana (2% m/v) foi dissolvida em solução de ácido acético (1% v/v), com
agitação mecânica constante por 24 horas. Para a obtenção da solução de
quitosana/curcumina, inicialmente a curcumina em pó foi dissolvida em metanol
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(10mg/mL) e em seguida a solução de curcumina foi incorporada à solução de
quitosana sob agitação mecânica constante por 30 minutos. As esferas foram obtidas
pelo método de gelificação ionotrópica, a partir do gotejamento da solução de
quitosana ou quitosana/curcumina, em uma seringa com agulha (26G x ½”), com o
auxílio de uma bomba de infusão, com razão de 26 mL/h em uma solução coagulante
de sulfato de sódio (5%m/v). Em seguida as esferas foram lavadas com uma solução de
PBS.
Na obtenção das esferas de quitosana/curcumina obtidas pelo método de
adsorção, as esferas de quitosana (150 mg) foram adicionadas em 25 mL de solução de
curcumina (10 mL/mg), por 24 horas sob agitação constante de 80 RPM, em
temperatura ambiente.
Para se obter a gelatina reticulada, foi utilizado 0,15% de Genipina na gelatina
Porcina, a solução permaneceu em agitação até obter a coloração azul. Para que
houvesse a agregação das esferas estas foram acondicionadas em tubos falcons
contendo aproximadamente 20 mL de esferas, em seguida utilizou-se uma solução de
gelatina porcina (5%), com e sem genipina (0,15%), posteriormente foram congeladas
a -20oC e liofilizadas por 48 horas.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Para realização das análises foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura
de bancada, modelo TM-1000, marca Hitachi, com aumento de 10000x, profundidade
de foco de 1 mm, resolução de 30 nm, 15 KV, baixo vácuo e pressão variada (1 a 270
Pa), sem recobrimento metálico. O MEV foi utilizado para identificar a morfologia da
superfície e o tamanho, a forma e a distribuição dos poros.
Porosidade
As porosidades de todos os scaffolds foram determinadas a partir de três
métodos. O primeiro método foi calculado a partir da Eq. (1), utilizando a densidade do
scaffold e da quitosana (ρ = Densidade da quitosana 0.3 g/cm3 – SIGMA ALDRICH),
conforme apresentado por Ikeda et al., 2009.
O método descrito pela Eq. (2) apresenta m1 referente a massa úmida do
scaffold, e m2 a massa seca em função do volume calculado da estrutura (OLAD &
AZHAR, 2014). O outro método, Eq. (3), foi utilizado por Guan, 2005. Onde a
porosidade foi determinada utilizando um método de deslocamento de líquido,
utilizou-se água destilada como líquido de deslocamento, o scaffold foi imerso em um
cilindro com um volume conhecido de água (V1). A amostra foi mantida em durante 20
minutos, e em seguida, pressionado para forçar o ar permitindo que a água penetrasse

73

nos poros. O volume total de água com o scaffold foi registrado como V2. O material
impregnado com água foi retirado do cilindro e o volume residual foi registado como
V 3.
Equação (1)
Equação (2)

Equação (3)
3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tamanho de Poro (MEV)

Os scaffolds de quitosana, quitosana reticulada, quitosana/curcumina,
quitosana/curcumina
reticulada,
quitosana/curcumina
(adsorção)
e
quitosana/curcumina (adsorção) reticulada, foram submetidos à análise no MEV com o
objetivo de avaliar a influência da introdução do fármaco, e da reticulação da gelatina
no tamanho dos poros.
A Figura 1, apresenta o gráfico com as porcentagens de distribuição de poros
avaliadas por MEV presentes em todos os scaffolds.
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Figura 1: Gráfico das porcentagens de tamanhos de poros por MEV, scaffolds de
quitosana, quitosana reticulada, quitosana/curcumina, quitosana/curcumina
reticulada, quitosana/curcumina (adsorção) e quitosana/curcumina (adsorção)
reticulada.
(a)

(b)

Figura 2: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana (aumento de
100x), (b) (aumento de 300X).
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(a)

(b)

Figura 3: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana- Reticulada
(aumento de 120x), (b) (aumento de 300X).
A análise da micrografia interna do scaffold de quitosana (Figura 2 (a) e (b)),
mostra a abertura média dos poros onde apresentou-se uma porcentagem maior de
poros com dimensão de 30-60 µm. Também se observa uma estrutura com tamanho
de poros mais regular, apresentando um formato hexagonal. A partir da (Figura 3),
tem-se os scaffolds de quitosana reticulada, onde observa-se na estrutura interna a
presença de poros com geometria não definida, onde os poros de 10-30 µm apresentase
em
maior
quantidade,
sendo
67,7%
de
toda
estrutura.
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(a)

(b)

Figura 4: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana/curcumina
(aumento de 100x), (b) (aumento de 120X).
Na micrografia interna dos scaffolds de quitosana /curcumina,
Figura 4 (a), observa-se que os poros em maiores porcentagens são os com diâmetros
de 30-60 µm, apresentando formato e tamanho heterogêneos.
(a)

(b)

Figura 5: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana/curcuminaReticulada (aumento de 120x), (b) (aumento de 300X).
Na Figura 5 (a) e (b), observa-se que os scaffolds obtidos apresentam poros
heterogêneos e interligados. Segundo Malafaya et al. 2008, a interconectividade tem
relação diretas e influencia no crescimento celular, migração celular, no fluxo de
nutrientes e crescimento de tecido nos scaffolds. Observa-se maior quantidade de
poros com diâmetros de 10-30 e 30-60 µm, quando comparadas com as amostras de
quitosana/curcumina com gelatina não reticulada.
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(a)

(b)

Figura 6: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana/curcumina
(adsorção) (aumento de 120x), (b) (aumento de 120X).
Na Figura 6 (a) e (b), observa-se o corte da seção transversal do scaffold de
quitosana/curcumina obtida pelo método de adsorção, onde tem-se falta aderência
entre as partículas, onde estas apresentam superfície bastante rugosa, porém, a região
de interligação ocorre de forma diferente, pois há uma região mais espessa de gelatina
ligando as esferas. Verifica-se que poros com diâmetros de 30 a 60 µm foram os que
apresentaram maiores porcentagens.
(a)

(b)

Figura 7: Micrografias (a) da seção transversal dos scaffolds de quitosana/curcumina
(adsorção)-Reticulada (aumento de 125x), (b) (aumento de 300X).
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Já para a amostra de quitosana/curcumina (adsorção) reticulada, Figura 7,
tem-se que a parte interna do scaffold apresenta uma região recoberta de gelatina
reticulada com genipina, com a maior presença de poros com diâmetro médio de 1030 µm.
Portanto, tem-se que a gelatina reticulada utilizada no processo de agregação
das esferas, afetou o tamanho dos poros das estruturas e por consequência sua
porosidade.
Provavelmente a gelatina atuou preenchendo alguns poros. E que a introdução do
fármaco na esfera pelo método de adsorção ocasionou em uma maior porcentagem de
tamanho de poro menor na estrutura.
POROSIDADE
A Figura 7, apresenta a porosidades obtida para os scaffolds de quitosana,
quitosana
reticulada,
quitosana/curcumina,
quitosana/curcumina-reticulada,
quitosana/curcumina (adsorção) e quitosana/curcumina (adsorção)-reticulada, pelos
métodos 1,2 e 3.
Como pode ser observado na Figura 7, os valores de porosidade aparente
obtida pelos três métodos apresentaram perfil semelhante para todas as curvas.
Porém o método 2 apresentou uma maior porosidade, chegando a 44% para a amostra
de quitosana, já os métodos 1 e 3 apresentaram valores próximos de porosidade.
De acordo com Simbara et al. 2014, essa porosidade ligeiramente maior obtida
pelo método 2, pode ser atribuída pela imersão destes scaffolds em um líquido, o que
aumenta de forma significativa seus valores de porosidade.
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Figura 7: Porosidade obtidas pelos métodos 1, 2 e 3 para os scaffolds de
quitosana, quitosana reticulada, quitosana/curcumina, quitosana/curcuminareticulada, quitosana/curcumina (adsorção) e quitosana/curcumina (adsorção)reticulada
Resultados semelhantes foram expostos por Kucharska et al. 2010, que obteve
scaffolds pelo método de agregação de partículas e obteve uma porosidade
volumétrica (método de "submersão em líquidos") com uma média de 40%.
E Fideles 2014, utilizando também o método de agregação de partículas obteve
scaffolds de quitosana com poros que variam de 40-262 μm com porosidade média de
55%. Ainda é possível observar que as estruturas com a gelatina reticulada
apresentaram uma menor porosidade quando comparada com as estruturas
agregadas apenas com gelatina. Confirmando assim os resultados apresentados pelo
tamanho de poros, observado pelo MEV, onde as estruturas com gelatina reticulada
apresentaram maiores porcentagens de poros com tamanhos menores, quando
comparadas com as estruturas com gelatina não reticuladas. E no que se refere a
introdução do fármaco tem-se pelo método de adsorção uma menor porosidade,
quando comparada com o outro método de introdução do fármaco, fato já esperado
pelo MEV também observou-se menores tamanhos de poros para as estruturas
obtidas por este método.
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CONCLUSÃO
A partir dos ensaios realizados tem-se que os scaffolds obtidos pelo método de
agregação de esferas com e sem fármacos apresentaram uma estrutura porosa com
heterogeneidade no que se refere a tamanho de poros. E que a reticulação da gelatina
ocasionou uma menor porosidade, como também menor tamanho de poros das
estruturas. Provavelmente isso ocorreu devido ao reticulante introduzido na gelatina,
que atuou preenchendo os poros. No que se refere a utilização de células de acordo
com o tamanho de poros, tem-se que as estruturas obtidas podem ser utilizadas para o
crescimento e proliferação de fibroblastos, hepatócitos, para a regeneração da pele da
mama de um adulto, para o crescimento de osteóide.
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Resumo. Nesta pesquisa obteve-se esferas de quitosana/curcumina, onde inicialmente as esferas de
quitosana foram obtidas pela técnica de gelificação ionotropica, e posteriormente o fármaco
(curcumina) foi introduzido por adsorção, com o objetivo de se obter um sistema eficaz de liberação
controlada de fármaco. Contudo as esferas foram caracterizadas por microscopia ótica (MO), por
microscopia eletrônica de varredura (MEV), intumescimento e espectroscopia no infravermelho com
transformada de fourier (FTIR). A partir das avaliações morfológicas feitas por MO e MEV verificou-se a
presença do fármaco de forma pontual na superfície e de forma homogênea no seu interior. Pelo ensaio
de intumescimento as esferas com fármacos apresentaram maior grau de absorção. E por FTIR
observou-se a provável interação entre a quitosana e a curcumina.

Palavras-chave: Esferas, curcumina, quitosana.
1.

INTRODUÇÃO

Estamos vivendo uma época de descoberta e desenvolvimento de fármacos contra
o câncer com enormes oportunidades e desafios. Uma fonte alternativa de fármacos
anticancerígenos são os produtos naturais, que podem ser mais eficazes e/ou menos
tóxicos. Terapias complementares e alternativas para o tratamento de câncer, como as
terapias à base de plantas são cada vez mais utilizados devido a eficácia da
quimioterapia ser limitada, em alguns casos, pelos efeitos tóxicos nos outros tecidos
não alvo. A descoberta de drogas a base de plantas, resultou no desenvolvimento de
muitos fármacos anticancerígenos. Além disto, as plantas também fornecem uma
plataforma para criação de remédios inovadores e seguros, através da interação
sinérgica de vários complexos constituintes de ervas anticâncer (WORKMAN &
COLLINS, 2014; MA & WANG, 2009; OCHWANG’I et al., 2014; KHAZIRA et al., 2014;
OCHWANG’I et al., 2014). Nos últimos anos pesquisas tem sido desenvolvida no que
se refere à preparação de microesferas de polímeros biodegradáveis para a liberação
controlada de fármacos. A administração do fármaco via tais sistemas é vantajosa
porque as microesferas podem ser ingeridas ou injetadas, podem ainda ser adaptadas
para o perfil de liberação desejada em alguns casos, e podem até mesmo permitir a
liberação em regiões específicas do organismo. O termo “liberação controlada” implica
na predição e na reprodutibilidade da cinética de liberação de um fármaco. A
incorporação de fármacos nos sistemas particulados pode ser feita durante a obtenção
das partículas, ou depois de sua formação, ficando o fármaco adsorvido na matriz ou
na superfície da partícula (JUNIOR, 2007; TAVARES, 2011).
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O uso de fármacos baseado em esferas e microesferas permitem a sua liberação
no lugar específico do tratamento, através de fatores-chave, que podem ser
manipulados para atingir o desejado perfil de liberação como: a escolha da formulação
de várias combinações do fármaco/polímero, a quantidade do fármaco, a cinética de
liberação, o método de microencapsulação, o peso molecular do polímero, a
morfologia da partícula (tamanho e forma) e etc. (BIERBRAUER et al., 2014; DASH et
al., 2011; SINHA et al., 2004; LACERDA et al., 2014; GHANBAR et al., 2013).
Portanto o biopolímero quitosana, tem sido pesquisado em várias aplicações
devido à ampla gama de compostos abrangidos por este termo, ela pode ser
encontrada em várias formas no que se refere ao peso molecular médio e o grau de
desacetilação, e esta diversidade é aumentada exponencialmente pela fácil
modificação química da quitosana, que permite sua otimização para diversas
aplicações (GNAVI et al., 2013; PARK et al., 2013; THEIN-HAN & MISRA, 2009).
Partículas de quitosana tem sido bastante estudado para liberação de fármaco,
obtendo resultados satisfatórios. Alguns fatores afetam a eficácia de encapsulação do
fármaco nas esferas de quitosana como: a natureza do fármaco; a concentração de
quitosana; a relação de polímero/fármaco; a velocidade de mistura e etc. Geralmente,
a quitosana de baixa massa molar apresenta uma menor eficiência de encapsulação.
No entanto, as concentrações mais elevadas tornam as soluções altamente viscosas
sendo difíceis de processar. Normalmente, a carga do fármaco é adicionada em
sistemas a partir de um dos dois métodos; a incorporação do fármaco durante a
preparação das partículas e, após a formação das partículas por incubação do fármaco
com as partículas. Em ambos os sistemas, o fármaco é fisicamente incorporado na
matriz, bem como adsorvida à superfície. Os fármacos solúveis em água são
geralmente incorporados através da mistura com uma solução aquosa de quitosana
para formar uma mistura homogénea, seguindo-se a produção de partículas tal como
descrito. Fármacos insolúveis em água e os que precipitam em soluções ácidas são
geralmente carregados por incubação que envolve a imersão das partículas préformadas em uma solução saturada do fármaco (SINHA et al., 2004; MITRA & DEY,
2011; DASH et al., 2011).
A curcumina foi descoberta a cerca de dois séculos atrás por Vogel e Pelletier, que
a descreveu como uma "matéria de coloração amarela" dos rizomas de C. longa
(curcuma). E foi isolada, pela primeira vez, em 1842 e foi quimicamente caracterizada
em 1910. Desde então, diversos estudos vêm sendo realizados com a finalidade de
investigar suas atividades biológicas e farmacológicas, tais como, sua ação
antimicrobiana, anti-inflamatória, imunomoduladora, hipolipodérmica, antioxidante,
antitumoral, anticarcinogênica, dentre outras (PRASAD et al., 2014; JARDIM et al.,
2013).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
Utilizou-se a Quitosana em pó, de médio peso molecular, adquirido pela SigmaAldrich, com grau de desacetilação entre 75 – 85%; Ácido Acético Glacial, P.A.;
Curcumina Longa; Tampão de Fosfato Salino (PBS); Gelatina Porcina tipo A e Genipina
adquirido pela Sigma-Aldrich, o Sulfato de Sódio, adquirido pela Nuclear e o Etanol
Glacial, adquirido pela Neon.
Métodos
Inicialmente a solução de quitosana (2%) foi preparada por meio da dissolução do
polímero na forma de pó com uma solução de ácido acético (1%), com agitação
mecânica constante a temperatura ambiente por cerca de 24 horas. Em seguida as
esferas foram obtidas a partir do método de gelificação ionotrópica, a partir do
gotejamento da solução de quitosana. O gotejamento ocorreu com o auxílio de uma
bomba de infusão, com razão de 26 mL/h em uma solução coagulante de sulfato de
sódio (5%m/v). Após a produção as esferas ficaram imersas por cerca de 1 hora. Em
seguida as esferas foram lavadas com uma solução de PBS.
A curcumina foi incorporada nas esferas de quitosana pelo método de adsorção,
as esferas de quitosana foram pesadas (150mg), e adicionadas em 25 mL de solução de
curcumina (10 mL/mg em metanol), sob agitação constante de 80 rpm. Em seguida as
esferas foram secas em temperatura ambiente, posteriormente acomodadas em tubos
falcons de 50 mL, e congeladas a aproximadamente -20oC e liofilizadas por 48 horas.
Microscopia Ótica (MO)
A técnica por Microscopia Ótica, foi utilizada para avaliar a morfologia das esferas,
em um Microscópio Óptico Hirox de reflexão e transmissão com acessórios 2D e
variação de 50X-400X, acoplado a uma estação de análise de imagens.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Para realização das análises foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura de
bancada, modelo TM-1000, marca Hitachi, com aumento de 10000x, profundidade de
foco de 1 mm, resolução de 30 nm, 15 KV, baixo vácuo e pressão variada (1 a 270 Pa),
sem recobrimento metálico. O MEV foi utilizado para identificar a morfologia da
superfície e da estrutura formada e o tamanho, a forma e a distribuição dos poros.
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Grau de Intumescimento (GI)
Este ensaio foi realizado com o objetivo de avaliar a absorção do PBS pelas as
esferas de quitosana e quitosana/curcumina (adsorção). As esferas foram inicialmente
pesadas e mantidas no PBS. Em intervalos de tempo pré-determinado as esferas foram
retiradas da solução e secadas superficialmente em papel filtro, para retirar o excesso
de solução das esferas, e pesadas novamente. O grau de intumescimento de cada
amostra no tempo t, foi calculado, de acordo com a Eq.(1).
Equação (1)
Onde; Wt: é o peso da amostra no tempo t
Wo: é o peso inicial da amostra.

Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)
As amostras foram submetidas a técnica de espectroscopia na região do
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), em temperatura ambiente e o
equipamento utilizado foi o Spectrum 400 da Perkin Elmer. A técnica FTIR foi realizada
para identificar as bandas características dos grupos funcionais presentes nas
amostras, utilizando a faixa de varredura de 4000 a 400 cm-1. As amostras foram
trituradas e classificadas granulometricamente em #325.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Microscopia Ótica
A Figura 01 mostra as análises das esferas de quitosana obtidas a partir do método
de geleficação ionotrópica, e a Figura 02 apresentam a imagem da secção transversal
das esferas.
Figura 01: Imagens obtidas por microscopia óptica das esferas de quitosana aumento
de 60x.
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A Figura 01 ilustra as esferas de quitosana, onde é possível observar que o
diâmetro médio de 1490,63±119,05 µm para as esferas de quitosana Morais et al.
2008, obteve esferas de quitosana produzidas pelo método de gelificação ionotropica
com diâmetro médio de 2000-3000 µm, utilizando uma agulha hipodérmica (0,7 × 25
mm2), onde as gotículas formadas foram coletadas em uma solução de NaOH (10%) e
sem seguidas reticuladas com glutaraldeído.
A Figura 2 apresenta as imagens obtidas com a microscopia ótica das esferas de
quitosana/curcumina obtidas pelo método de adsorção.
Figura 2: Imagens obtidas por microscopia ótica referente a parte das esferas de
quitosana/curcumina (adsorção) aumento de 60x

A Figura 2 apresenta as esferas quitosana/curcumina (adsorção), onde é possível
observar a superfície das esferas com pontos alaranjados, correspondente ao fármaco
adsorvido. Ainda é possível verificar que estes pontos contendo o princípio ativo, estão
bem dispersos, Figura 28 (b). Tem-se o diâmetro médio das partículas de 1155,8 µm ±
125,1291, portanto a inclusão do fármaco pelo método de adsorção nas partículas de
quitosana ocasionou na diminuição do diâmetro das esferas, quando comparada com
as esferas de quitosana.
Figura 3: Imagens obtidas por microscopia óptica das esferas de quitosana/curcumina
(adsorção) corresponde a região superficial da esfera com aumento de 100x.
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Na imagem da região interna da esfera (Figura 3), obtida a partir do corte na seção
transversal, verifica-se o núcleo com cor alaranjada menos intensa e mais homogênea
do que a coloração apresentada na superfície onde o fármaco se encontra de forma
pontual, confirmando assim a presença e a boa distribuição do fármaco no interior das
esferas. Estes resultados comprovam que a técnica de adsorção utilizada para
introduzir a curcumina em esferas de quitosana foi efetiva. Observa-se também a
presença de poros de tamanhos variados no interior da esfera.
Microscopia Eletrônica de Varredura
A morfologia do pó de curcumina foi observada por Microscopia Eletrônica de
Varredura (Figura 4), onde foi possível verificar uma estrutura retangular na forma de
agulhas com bordas irregulares de tamanhos variados conforme relatado por Arun et
al, 2012; Arya & Pathak, 2014.
Figura 4: Micrografias do pó da curcumina, aumento de 10000X

Na Figura 5 tem-se a micrografia das esferas de quitosana e quitosana/curcumina
obtidas pelo método de gelificação ionotrópica, onde a partir desta técnica é possível
obter partículas esféricas.
Figura 5: Micrografias (a) da esfera de quitosana (aumento de 120x), (b) superfície da
esfera de quitosana (aumento de 1000X), (adsorção) (aumento de 130x), (f) superfície
da esfera de quitosana/curcumina (adsorção) (aumento de 1000x), e (g) parte interna
da esfera de quitosana/curcumina (adsorção) (aumento de 10000x)
(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

Intumescimento
O fenômeno de intumescimento é provocado pelo afastamento da rede
polimérica na presença de pressão osmótica (PASPARAKIS & BOUROPOULOS, 2006).
Segundo SKOP et al. 2013, o intumescimento de materiais in vivo pode causar efeitos
adversos ao tecido nativo circundante ou aumento da pressão intracraniana,
resultando possivelmente em danos ao paciente, sendo portanto, importante
determinar a estabilidade das microesferas.
A Figura 6, apresenta o gráfico do perfil de absorção de PBS nas esferas de
quitosana e quitosana/curcumina, quitosana/curcumina (adsorção).
Para a realização do ensaio utilizou a solução de PBS (Solução tampão de fosfato
salino), onde as esferas de quitosana e quitosana/curcumina e quitosana/curcumina
(adsorção), foram submetidas a imersão e as pesagens ao longo de 60 minutos. A
partir da Figura 6, verifica-se que a curva do grau de intumescimento inicia-se em 10
minutos, porém por volta de 30 minutos, para as esferas de quitosana e
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quitosana/curcumina e 40 minutos para as esferas de quitosana/curcumina (adsorção)
respectivamente, observa-se que a absorção nas esferas começa a diminuir, devido ao
início da degradação das esferas.

Absorçao (%)

Figura 6: Perfil de absorção de PBS nas esferas de quitosana e quitosana/curcumina,
quitosana/curcumina (adsorção).
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De acordo com HOFFMAN et al. 2012, quando um material começa a absorver
água, inicialmente as moléculas dos grupos hidrofílicos mais polares hidratam,
seguindo dos grupos hidrofóbicos, que também interagem com as moléculas de
água. Por consequência ocorre a absorção de água adicional, devido à força motriz
osmótica das cadeias da rede. Assim, o material atinge um nível de equilíbrio de
intumescimento. O intumescimento da água adicional que é absorvido pelos grupos
iônicos, polares e hidrofóbicos tornam-se saturados de água, preenchendo o espaço
entre as redes e/ou macroporos.
À medida que a rede aumenta de volume, se as redes ou ligações cruzadas são
degradáveis, o material começa a dissolver-se e desintegrar-se, a uma taxa em função
da sua composição. Observa-se também que o grau de intumescimento para as esferas
de quitosana/curcumina é mais elevada (≅ 2000%), seguido das esferas de
quitosana/curcumina (adsorção) (≅ 1050%), e de quitosana (≅ 820). Esta maior
absorção pelas esferas de quitosana/curcumina, provavelmente ocorre devido a
presença de microporos nestas esferas, conforme visto por MEV.
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A liberação de um fármaco a partir de material é controlada pela fração de volume
de poros, as dimensões dos poros e as suas interligações, o tamanho da molécula do
fármaco, e o tipo e intensidade das interações do fármaco com as cadeias de
polímeros que formam a rede do material (HOFFMAN et al., 2012).
Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier

Na Figura 7 tem-se o espectro de FTIR da quitosana em pó, esfera quitosana,
curcumina em pó, da esfera quitosana/curcumina e da esfera quitosana/curcumina
(adsorção), respectivamente.
Figura 7: FTIR da (a) esfera quitosana, (b) curcumina em pó da (c) esfera
quitosana/curcumina (adsorção).
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No espectro da quitosana em pó (Figura 7 (a)), as principais bandas observadas
foram: as bandas nas regiões de 890 e 1146 cm-1 atribuídas ao alongamento C-O-C;
1020 a 1100 cm-1 amino (CN) correspondente as aminas alifáticas; as regiões em 1065
e 1022 cm-1 refere-se ao grupo (C-O); a deformação axial de grupos entre 1323 a 1379
cm-1 e deformação angular simétrica do CH3 em 1379 cm-1. Na região da banda 1411
cm-1 e 1599 cm-1 a vibração é atribuída à deformação do grupo amina (NH); e amida
em 1600-1670 cm-1. A banda localizada na região de 1646 cm-1 corresponde a absorção
do C=O da amida, relativas ao alongamento dos grupos carbonilas (-NHCOCH3),
indicando que a quitosana não está completamente desacetilada, e em 1568 cm -1 temse a banda referente ao grupo amino (NH2), em 1380 cm-1 tem-se a região corresponde
a ao grupo (CH); em 2900 cm-1 a vibração é atribuída ao estiramento CH. A região
localizada entre 3665 a 3000 cm-1 é atribuída as vibrações de estiramento dos grupos
OH e NH. Na região de 3264 a 2918 cm-1 a o estiramento axial do OH, sobreposta a
banda de estiramento e NH, devido à formação de pontes de hidrogênio (BEPPU et al.,
1999; BARROS et al., 2006; SOUZA et al., 2010; JOSUÉ et al., 2000; SAMPAIO, 2012).
No FTIR obtido a partir do pó de curcumina (Figura 7(b)) foi possível observar a
região em 3500 cm-1, que podem ser atribuídos a vibração de alongamento do grupo
fenólico (OH). Além disso, bandas de absorção nítidas em 1605 cm -1 são
correspondentes as vibrações do alongamento do anel de benzeno da curcumina. A
banda 1510 cm-1 ocorre devido a vibração de estiramento de C-C do anel de benzeno.
A banda em 1463 cm-1 correspondente ao modo de vibração de C-O alongamento dos
grupos álcool e fenol. Em 1426 cm-1 a flexão da vibração do grupo (CH) ligado ao anel
de benzeno de curcumina. Na região de 1272 cm -1 tem-se o modo de vibração de C –
O. A região de 1025 a 840 cm -1 corresponde ao estiramento do grupo C - O – C. As
bandas na região de 962, 815 e 719 cm-1 foram atribuídas às vibrações de flexão da
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ligação CH de grupos alcenos (RCH = CH2) (SAMPATH et al., 2014; MOHAN et al., 2012;
BUZANELLO, 2013; KIM et al., 2013; YALLAPU et al., 2010).
Já para o gráfico do FTIR para a esfera de quitosana/curcumina (adsorção) (Figura
7(c)), obtida pelo método de adsorção, verifica-se o espectro semelhante ao da esfera
de quitosana/curcumina obtida pela reação das soluções, porém, observa-se uma
maior intensidade de transmitância de todas as bandas presentes na amostra
quitosana/curcumina (adsorção), evidenciando uma maior quantidade de curcumina
presente nas esferas, em comparação com as esferas obtidas pelo método de mistura
de soluções.
Conclusão
A partir das caracterizações realizadas nesta pesquisa tem-se que a obtenção das
esferas com a introdução do fármaco pelo método de adsorção avaliado foi efetiva,
pois observou-se a presença do fármaco nas esferas através das análises morfológicas
de MO e MEV. No espectro de FTIR tem-se a presença dos grupos da quitosana e da
curcumina indicando assim a interação entre estes. Por GI verificou-se que as esferas
com o fármaco é que apresenta maior absorção. Diante do exposto observa-se que as
esferas podem apresentam-se como sistemas para o estudo de liberação controlada
de fármacos, por constatar a sua presença na superfície e no interior da esfera.
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Abstract. The aim of this study is investigate the effects of green tea as reducing and stabilizer
agent in gold nanoparticle formulation. AuNPs were synthesized using hydrogen
tetrachloroaurate salt (HAuCl4) and green tea solution as a reducing agent. The tea solution
was prepared in two ways: extracting by shaker for 2 hours at room temperature and 60°C. The
gold nanoparticles were characterized by UV-Vis absorption spectroscopy, Dynamic light
scattering (DLS) and Transmission electron microscopy (TEM) analysis. Their physical stability
was determined using a UV-Vis spectrophotometer over several days during storage at room
temperature. We observed that the green chemical process for obtain gold nanoparticles did
not require any external chemicals reagent for stabilization of the nanoparticulate matrix.
Absorption measurements indicated that the plasmon resonance wavelength appears already
at 535 nm wavelength. TEM analysis showed a homogeneous dispersion of nanoparticles with
some agglomerates. Differences in size of the nanoparticles were observed.

Keywords: Green nanotechnology, Gold nanoparticles, green tea.
1. INTRODUCTION
Nanotechnology is one of the fastest growing areas of Science and technology. The
synthesis of metal nanoparticles is an active area of research in the field of
nanotechnology with an exponential progress in biomedical applications including
imaging, diagnostics, drug delivery and therapeutics using metal nanoparticles [1,2].
A great of chemical and physical methods are used for synthesis of nanoparticles.
However, several methods present disadvantages including use of toxic solvents, high
energy consumption, hazardous products etc. Hence, there is an essential need to
develop environment friendly methods for synthesis of metal nanoparticles.
Gold nanoparticles (AuNPs) have been highly used as agents in biomedical detection
and contrasting image due to its properties that match: biocompatibility,
bioconjugation and optical properties. AuNPs are generally unstable because of their
high surface energy. A suitable stabilizer should be added to prevent aggregation [3].
In the last years, different kinds of plants and their products has received attention
due to its low cost, energy-efficient and non-toxic behavior in approach for synthesis
of metal nanoparticles. Recently Green Chemistry is attracting as an emerging
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technology aimed at reducing or eliminating the use of hazardous substances during
large-scale production.
The presence of phytochemicals substances in tea has been extensively used in the
treatment of various diseases including human cancer. That substances serve as a dual
role: effective reducing agents to reduce gold and also as stabilizers to provide a
coating on the gold nanoparticles in a single step [3,5].
In our laboratory, there are a high interest in the study of gold nanoparticles synthesis.
In this context, the aim of this study is investigate the effect of green tea as reducing
and stabilizer agent in gold nanoparticle formulation. In this paper, we reported our
first results of the synthesis by a clean process of AuNPs.
2. EXPERIMENTAL
All chemicals and tea precursors used in the synthesis of gold nanoparticles (AuNPs)
were purchased from suppliers: HAuCl4 3H2O (Fluka) and tea (Thea sinensis -Santo
chá). The tea solutions were prepared add 1.5 g of tea leaves in 100 mL of Deionized
water (DI) in two ways: extracting shaker for 2 hours at room temperature (25 °C) and
60°C. To a 10 mL vials was added 0.1 mL of 0.1 mol L-1 HAuCl4 solution (in DI water)
followed by the addition of 5, 7, 9 and 9.9 mL of tea solution (8 samples – 4 samples
with tea prepared at 25 °C and 4 samples with tea prepared at 60 °C). When necessary,
DI water was added to get 10 mL of solution. The reaction mixtures were stirred
continuously at 25 °C. The color of the mixture become purple-red from pale yellow
within 15 minutes indicating the formation of gold nanoparticles. The reaction mixture
was stirred for an additional 20 minutes. The gold nanoparticles formed were
characterized by UV-Vis absorption spectroscopy, DLS and TEM analysis.
The solutions were characterized by absorption spectroscopy in the UV-Vis
Spectrophotometer SpectraMax I3 to confirm the peak surface plasmon resonance of
the gold nanoparticles at λ = 535 nm, approximately. The spectra were recorded at
first day of AuNPs preparation and after 1 and 2 weeks and finally after 1 month.
Transmission electron microscopy (TEM) was carried out using a JEOL JEM-2100
electron microscope, operated at 200 kV. The particle distribution histogram was
determined by measuring the particles by Lince program.
Dynamic light scattering (DLS) was carried out using Brookhaven Instruments
Corporation. The particle size (multimodal size distribution) was determined by
measuring the angles at which an incident light beam is scattered as a function of
Brownian motion of the colloidal gold particles.

3. RESULTS AND DISCUSSION
UV–vis spectroscopy is one of the most important techniques to determine the
formation and stability of metal nanoparticles in aqueous solution. Gold nanoparticles
produced by this process did not require any external chemicals agents for the
reduction and stabilization of the nanoparticle. Phytochemicals substances presents in
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tea [3] are presumably responsible for the creation of coating on gold nanoparticles
and thus, rendering the nanoparticles stable against agglomeration. Fig. 1 shows the
UV–Vis spectra of gold nanoparticle formation at constant concentration of HAuCl4 (1
mmol L-1) at varying quantity of green tea solution (5, 7, 9 and 9.9 mL). The absorbance
of all solution was observed around max = 535–540 nm, indicating the formation of
AuNPs [3,6]. This absorption around 535–540 nm is due to excitation of the surface
plasmon vibrations in the AuNPs, but is possible to find the plasmon band of AuNPs in
ranges from 510 to 560 nm [7]. It is evident from Fig. 1 that with an increasing volume
of tea, the AuNPs solution were more stable. It was observed that the solutions with 5
mL of tea aggregation is present (in both extraction procedures, 25 and 60 °C), showed
that this volume is not efficient to stabilizing the gold nanoparticles. That can be
observed by the peak displacement over the time. In the other samples, the
aggregation of AuNPs was not observed in a long period of time (1 month).
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Fig. 1. UV–Vis spectra of different gold nanoparticles solutions reduced with different
quantity of green tea (a, b, c and d with 5, 7, 9,and 9.9 mL of green tea at 25 °C; e, f, g
and h with 5, 7, 9,and 9.9 mL of green tea at 60 °C).
In Fig. 2 the dynamic light scattering (DLS) histogram of multimodal size distribution
corresponding to the same samples above are plotted. The DLS method was employed
to determine the size of AuNPs coated with phytochemicals present on tea. The sizes
of AuNPs are in the range of 3 - 405 nm. Difference in size of AuNPs suggesting that
AuNPs are coated with phytochemicals with low and high molecular weight [1].
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Fig. 2. Histogram of multimodal size distribution corresponding different gold
nanoparticles solutions reduced with different quantity of green tea (a, b, c and d with
5, 7, 9,and 9.9 mL of green tea at 25 °C; e, f, g and h with 5, 7, 9,and 9.9 mL of green
tea at 60 °C).
The mean size determination by DLS technique of AuNPs is summarized in Table 1.
Table 1. Mean size of AuNPs by DLS technique.
Sample

Reaction
conditions

Mean size
(nm)

Std deviation

1

25 °C – 5 mL

64.7

0.7

2

25 °C – 7 mL

72.0

0.9

3

25 °C – 9 mL

64.6

0.5

4

25 °C – 9.9 mL

77.7

0.6

5

60 °C – 5 mL

88.4

0.5

6

60 °C – 7 mL

90.1

0.5

7

60 °C – 9 mL

163.4

4.2

8

60 °C – 9.9 mL

78.7

0.7
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The mean sizes of AuNPs are among 64.7 ± 0.5 and 163.4 ± 4.2 nm. The mean size of
sample 7 is higher than others samples probably due to ineffective filtration.
TEM micrographs of AuNPs with 7 mL of extract, shows the morphology, particle size
and their histograms distribution (Fig. 2). In Fig 2a, fewer and larger nanoparticles were
formed, with some agglomerates. The Fig 2b, the agglomeration of AuNPs was lower
than the first sample and the particle size was around 5 nm. Unfortunately, the other
samples could not be evaluated by TEM technique.
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Fig. 3. TEM micrographs and particle size distribution histograms of AuNPs
(a) 25 °C – 7 mL, (b) 60 °C – 7 mL.
The difference in size of particles observed by DLS when compared to TEM is due to
fact that the measured size also includes the bio-organic compounds enveloping the
core of the AuNPs [8].
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Gold nanoparticles generated through this process presents little agglomerate
suggesting that the combination of thearubigins, theaflavins, catechins and various
phytochemicals present in tea, serve as excellent stabilizers on nanoparticles and thus,
provide robust shielding from agglomeration [3]. The results suggests that the
extraction at 60 °C provided the formation of more stable nanoparticles.
4. CONCLUSIONS

We report a green chemical approach for the synthesis of AuNPs by the reduction of
aqueous AuCl4- ions using green tea extract. From the point of view of nanotechnology,
this is a significant advancement to synthesize gold nanoparticles by economically
procedure. It is possible because tea perform an effectively protection and prevent
their aggregation. The AuNPs were confirmed by the presence of a peak around 535
nm concerning the surface plasmon resonance characteristic of AuNPs. These
nanoparticles are stable in water for at least one month, that can be attributed to
surface binding of various phytochemicals substances present in tea. Green tea was
successfully acted as reducing and stabilizing agent. The overall results suggest that the
extraction at 60 °C provided the formation of more stable nanoparticles. These results
showed a wide range of particle sizes. More experiments in an attempt to better
control the particle size should be performed. Finally the synthesis of gold
nanoparticles was carried out at room temperature, atmospheric pressure and were
made in water (universal solvent), indicating a green process that presents a reliable
and economic method.
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Abstract. Polydimethylsiloxane (PDMS) is used as implant for a long time in biomaterial
area. It presents good characteristics as blood compatibility, biocompatibility and
physiological inertness, thermal and oxidative stability and low toxicity. Studies have
focused on improving the biological, physicochemical and mechanical properties of
polymers such as PDMS through incorporation of bioactive inorganic substances, such
as calcium phosphates, specially hydroxyapatite, that is preferred than other calcium
phosphates because of its similarity to primary constituent of bone. PDMS
incorporated with hydroxyapatite has potential to exhibit excellent biological and
physical properties, with the polydimethylsiloxane providing the desired good
mechanical properties and hydroxyapatite promotes bioactivity, preventing the
formation of fibrosis in the trachea. In this work, the composite to produce
tracheobronchial stents are done mixing H3PO4, Ca(OH)2 and polydimethylsiloxane.
Calcium phosphates are formed in situ during the mixture and composite was pressed
in order to cross-link the sample at 185 °C for 45 min. The characterization of
biomaterial was carried out using DSC, XRD, SEM and citotoxicity analyses. DSC
analysis shows the dehydration and cross-link temperatures. Phase composition of the
composites was done using XRD. Microstructures before and after immersion in SBF
were analysed by SEM. The composite presents calcium phosphates homogenously
distributed within the matrix. Composite samples present an increase in the amount of
calcium phosphate on the surface of the samples when immersed in SBF, that is, the
amount of calcium phosphate increases on the surface of the biomaterial, promoting
the bioactivity of the biomaterial and avoiding the fibrosis formation. Citotoxicity tests
shown cell viability slightly higher for composite. In cytotoxicity tests, samples of
composites presented higher cellular viability compared to pure PDMS samples.
Introduction
Polydimethylsiloxane (PDMS)-based elastomers have been used largely in
biomedical applications for a long time. It is known that PDMS presents low toxicity,
physiological inertness, good biocompatibility, physiological inertness and blood
compatibility. Furthermore its properties promise a great convenience in clinical
applications. Some devices based on PDMS are drainage implants in glaucoma, blood
pumps, mammary prostheses, cardiac pacemaker leads, medical adhesives, denture
liners and others [1]. In chemical application, PDMS presents a high degree of chemical
inertness, thermal stability, oxidation resistance and good mechanical properties [2].
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In general, bioceramics exhibit excellent biological performance that can promote
new bone formation by self-degradation under the microenvironment of the organism
to produce a pore-like structure, facilitating adherence to tissues and tissue ingrowth.
For this reason, hydroxyapatite (HA, Ca10(PO4)6(OH)2) is preferred than other calcium
phosphates (CP) because of its similar to primary constituent of bone. HA can form a
bonding with bone tissues and it possesses excellent biocompatibility. However, in
contrast to PDMS, calcium phosphates demonstrate poor processing properties
because it is brittle. At present, CP or PDMS can be utilized as plastic surgical material,
but it is not ideal. Naturally, it would be interesting to combine the advantages of CP
and PDMS and to form a new material system [2, 3].
For this reason, many studies have focused on improving the mechanical,
physicochemical and biological properties of polymers such as PDMS through
incorporation of bioactive inorganic substances (calcium phosphates or, specifically,
hydroxyapatite) [2]. Polydimethylsiloxane with calcium phosphates (PDMS/CP) can be
called as a new class of biomaterial, that it exhibits good biological and physical
properties. In the composite, calcium phosphates (specially HA) acts synergistically to
promote bioactivity and PDMS provides desired mechanical properties. PDMS/CP
composite provides bioactive sites that are bioresorbable and promote tissue ingrowth
[2]. Consequently, it is expected that PDMS/CP composite would result with improved
mechanical and biological properties.
Materials and Methods
In order to produce the PDMS/CP composite, 10 wt.% of calcium hydroxide
(Ca(OH)2) was mixed to medical grade PDMS (purchased from Nusil Technology) in an
open two-roll mixer until its homogenization, as described by authors [4]. A suitable
quantity of phosphoric acid (H3PO4) was added in order to obtain a Ca/P molar ratio of
1/1 and the mixture was homogenized again. After that, the material was placed in
metallic molds and pressed in order to obtain around 2 mm of thickness samples. The
composite was cross-linked at 185 oC for 45 minutes.
In order to determinate the thermodynamic parameters of cross-linking, composite
samples were analyzed by differential scanning calorimetry (DSC). The analysis was
carried out in Q20 TA Instruments in aluminum pan sealed and the cycle was from 25
o
C to 230 oC at heating rate of 10 oC/min in ultra-pure nitrogen.
The phase composition of the composite was analyzed by x-ray diffraction (XRD)
Philips X’Pert MPD, Kσ = 1.5418 Å, under operating conditions of 40 kV and 40 mA.
Microstructures were analyzed by scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM
6060). Samples were recovered with thin layer of gold via sputtering. Cytotoxicity tests
were carried out using HepG2 cells (human hepatocellular carcinoma) for 2, 12, 24 and
48 hours. As control 100% cell viability cells used were incubated in culture medium
(DMEM), while 0% viability was performed after incubation of the cells with Triton X
(2%). All assays were performed in triplicate. For assessment by flow cytometry the
cells were trypsinized and incubated with Annexin V and propidium iodide.
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Results and Discussion
Fig. 01 shows differential scanning calorimetry (DSC) in which can be observed two
endothermic peaks for pure polydimethylsiloxane (PDMS) and composite
(polydimethylsiloxane with calcium phosphates, PDMS/CP). The first peak concerns to
dehydration of dicalcium phosphate dehydrate (DCPD) to dibasic calcium phosphate
anhydrate (DCPA) at temperatures around 120 oC. At approximately 160 oC occurs the
cross-linking of composite. In this case the temperature that occur the dehydration is
40 oC higher than found in literature [5]. Possible because there is a difference
between the temperature of the machine and into the mold.

Figure 01: DSC analysis of PDMS and PDMS/CP.
Fig. 02 shows XRD spectra were carried out in composites samples in which DCPA
and HA particles were presented, which perfectly match with JCPDS pattern 00-0090080 for DCPA and 00-072-1243 for HA. Patterns shown the main peaks corresponding
to HA and DCPA and a broad peak located between 10 and 15 o, related to the
amorphous morphology of PDMS.

Figure 02: XRD patterns of PDMS/CP.
It is important to maintain the pH value of implantable materials in neutral values
(6.5 – 8.5) in order to avoid cytotoxic effects [6]. In this case, the pH measured in the
samples remained within physiological values.
Fig. 03 shows SEM images of composite samples. Micrographs exhibit calcium
phosphates particles (DCPA and HA) in the fracture surface of elastomeric matrix.
Microstructures present homogeneity and they are similar in all cases below.
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Figure 03: SEM micrographs of the fracture surface of the PDMS/CP.
Composites samples were immersed in SBF in order to observe the formation of
calcium phosphates on the surface of the composite samples. On increasing the
immersion days in SBF, increases the amount of calcium phosphates on the composite
surface. Figure 04 shows the presence of HA and DCPA confirmed by SEM and XRD
analyses.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figure 04: SEM images and XRD analysis of PDMS/CP after (a) 1 day, (b) 3 days, (c) 5
days and (d) 7 days in SBF.

SEM images (fig. 05) show the surface of the composites after 5 days, 20 days and 8
weeks in SBF. It can be observed the increasing of hydroxyapatite on surface of the
composites.
5 days

20 days

8 weeks
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Figure 08: SEM images of composite PDMS/CP in SBF for 5 days, 20 days and 8 weeks.
Cytotoxicity assay was performed in composite. Result shows 90% cell viability for
PDMS/CP and 85% cell viability for PDMS pure. The negative control used was 2%
triton was obtained and 0% of cell viability. In both cases the samples with
hydroxyapatite present higher cell viability.
Conclusions
It can be concluded that:
 XRD analysis shows the presence of PDMS, DCPA and HA in the sample.
 Calcium, phosphorus and silicon in the three composite are
homogenously distributed within the microstructure.
 There was an increase in the amount of calcium phosphate on the
surface of the samples were immersed in SBF. The longer in SBF, the amount of
calcium phosphate increases on the surface of the biomaterial.
 In cytotoxicity tests, samples of composites presented higher cellular
viability compared to pure polydimethylsiloxane samples.
Acknowledgements
The authors thank UFRGS, PPGE3M and HCPA for collaboration during development
of this research and CNPq and FINEP for financial support.
References
[1] F. Abbasi, H. Mirzadeh, A.A.Katbab, Modification of polysiloxane polymers for
biomedical applications: a review. Polymer International. 50 (2001) 1279-1287.
[2] W.W. Thein-Han, J. Shah, R.D.K. Misra, Superior in vitro biological response and
mechanical properties of an implantable nanostructured biomaterial:
nanohydroxyatite-silicone rubber composite. Acta Biomaterialia. 5 (2009) 2668-2679.
[3]
O.J.B.
Ferreira,
2012.
Desenvolvimento
de
compósitos
polidimetilsiloxano/fosfatos de cálcio, Master´s thesis, 1-127.
[4] L. A. Santos, O. J. B. Ferreira, V. C. Sousa, A. V. Macedo Neto, H. G. Oliveira, M. G.
Saueressig, P. R. S. Sanches, P. R. W. Ferreira, E. M. S. Silva Jr. Brazil Patent.
Registration number: PI 10 2012-01, deposit date: 29/05/2012. (2012).
[5] S. V. Dorozhkin, Calcium orthophosphates in nature, biology and medicine,
Materials. 2 (2009) 399–498.
[6] F. C. M Driessens, In: Bioceramics Vol 8 - 4° Euro Ceramics, Bologna/Italia. 1998.
Anais. Faenza: Faenza Editrice, pp. 77–83.

109

DESENVOLVIMENTO DE ESFERAS DE QUITOSANA/HIDROXIAPATITA
OBTIDAS POR GELEIFICAÇÃO IONOTRÓPICA
Suelem S. L. Oliveira1a, Hugo Miguel Oliveira Lisboa 1, 2b, Milena Costa da Silva1c,
Michele Dayane Rodrigues Leite1d, Thiago Bezerra Fideles1e, Marcus Vinicius Lia Fook 1f
1

CERTBIO- Laboratório de avaliação e desenvolvimento de biomateriais, Depto. de Engenharia
de Materiais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande(PB), Brasil.

2

Unidade Acadêmica de Engenharia dos Alimentos, Universidade Federal de Campina Grande,
Campina Grande(PB), Brasil.
E-mail: a suelemsonaly@yahoo.com.br, b hugom.lisboa80@gmail.com, c
milecost@hotmail.com,
d

mdrleite@gmail.com, e tfideles@gmail.com , f marcusvinicius@dema.ufcg.edu.br

Resumo. Os biomateriais compósitos têm sido cada vez mais fonte de estudos e pesquisas em relação a
regeneração óssea por seguir uma estratégia biomimética, ou seja, desenvolvimento de materiais
imitando a estrutura e composição do osso humano. Neste contexto, grande atenção tem sido dada a
hidroxiapatita (HA) devido a sua composição química e cristalográfica semelhante ao componente
inorgânico encontrado na natureza óssea. No aspecto de compósito tem sido interessante combina-la
com polímeros, como a quitosana, que destaca-se pela biocompatibilidade e biodegradabilidade. Este
trabalho teve como objetivo desenvolver esferas de quitosana com hidroxiapatita utilizando o método de
gelificação ionotrópica. As esferas foram caracterizadas por: espectroscopia da região de infravermelho
com transformada de fourier (FTIR), difração de raio X (DRX), e microscopia eletrônica de varredura
(MEV). As caracterizações evidenciaram que a técnica foi eficiente para formação de esferas com
morfologia definida, além de indicar a formação do biocompósito que combina quitosana e
hidroxiapatita.

Palavras-chave: Biocompósito, Biomimético, Regeneração Óssea, esferas
1.

INTRODUÇÃO

Sendo o osso natural um composto inorgânico/orgânico, com fração majoritária da
fase inorgânica, onde é encontrada uma fase apatítica com estrutura cristalográfica e
composição química semelhante à da hidroxiapatita, fórmula química [Ca10 (PO4)6 (OH)
2 , HA], faz com que as pesquisas em relação a substitutos ósseos, se concentrem cada
vez mais em biomateriais compósitos seguindo uma estratégia biomimética ( Chen et.
al, 2002; LANDI, et al., 2008; GUASTALDI & APARECIDA, 2010).
A biocerâmica hidroxiapatita (HA), pertencente à classe dos fosfatos de cálcios, e
apresenta composição química e cristalográfica semelhante ao componente inorgânico
encontrado na natureza óssea, fornecendo assim, excelentes propriedades
biodegradáveis, biocompatibilidade, bioatividade e osteocondutividade, podendo ser
utilizado para aplicações de implantes biomédicos e regeneração do osso. E, apesar de
todos estes benefícios esta biocerâmica apresentam limitações de ordem mecânica, e
neste contexto, muitas pesquisas estão sendo feitas com o intuito de combinar a HA
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com polímeros, tais como poliácido lático, colágeno, quitosana e polietileno. Dentre
estes polímeros, os biopolímeros, como a quitosana, têm recebido maior atenção no
campo de aplicações médicas, devido à sua considerável biocompatibilidade e
biodegradabilidade (LANDI, et al., 2008; LI et al.,2007; KHOR & LIM, 2003; MARTINO et al.,
2005, RUSU et al., 2005).
A quitosana é um tipo de polissacarídeo e polímero natural extraído de crustáceos,
e sua molécula é formada por um copolímero composto por N-acetil-2-amino-2desoxi-D-glucopiranose e 2-amino-2-desoxi-D-glucopiranose, onde os dois tipos de
unidades de repetição estão ligadas por (1→4)-β-glicosídica, estas unidades estão
distribuídas em diferentes graus, dependendo do grau das porções acetiladas. Este
polímero tem sido reconhecido por seu grande potencial para aplicações biomédicas.
Características interessantes que tornam a quitosana apropriada para esta finalidade
são sua biocompatibilidade e mínima reação no corpo estranho, biodegradabilidade,
natureza antibacteriana intrínseca, capacidade de ser moldada em várias geometrias e
formas. Podendo ser obtida na forma de géis, membranas, nanofibras, micropartículas,
nanopartículas, scaffolds, com estruturas porosas, que são adequadas para facilitar o
crescimento dentro das células e promover assim osteocondução. Além de ter a
capacidade de manipular e reconstituir a estrutura e função do tecido, apresentando
assim, consideráveis implicações clínicas e sendo susceptível a desempenhar um papel
chave em terapias celulares nos próximos anos (LAUS et al., 2006; MURPHY & MIKOS,
2007; KEAN & THANOU, 2010; SINHA et al., 2004 ).

A partículas de quitosana têm sido preparadas em diferentes métodos, dentre eles
tem-se: separação de fase (coacervação), técnica de evaporação/extração de
solventes, técnica emulsão (cross-linking), secagem por pulverização e geleficação
ionotrópica. Na técnica de gelificação iónotropica, a quitosana é dissolvida numa
solução ácida aquosa formando uma solução de quitosana, esta solução é então
desprendida de uma agulha, gota a gota, e ficam dispersas em uma solução
coagulante, sob agitação constante. A reação entre as espécies de carga oposta, faz
com que a quitosana se submeta a gelificação iónotrópica e precipite na forma de
partículas esféricas (SINHA et al., 2004; BALDINO et al.,2014; JAYAKUMAR et al., 2011;
LACERDA et al., 2014).

O desenvolvimento de biomateriais compósitos, formados por fases
inorgânica/orgânica, ou seja, compostos à base de fosfatos de cálcio juntamente com
polímeros para uso potencial como materiais de substituição de tecido ósseo, pode
proporcionar vantagens como a otimização das propriedades mecânicas, químicas,
morfológicas e biológicas, possibilitando a obtenção de melhor biocompatibilidade,
bioatividade, propriedades de ligação inibindo a migração de compostos de cálcio, e
aumento do potencial osteogênico (LANDI, et al., 2008; LI et al.,2007). Diante disso,
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promover o desenvolvimento de uma estrutura combinando quitosana com
hidroxiapatita, pode originar um biocompósito com propriedades mecânicas e
biológicas otimizadas. Este trabalho tem como objetivo desenvolver, por meio do
método de geleificação ionotrópica, esferas de quitosana combinada com
hidroxiapatita em concentrações de 1% e 3% em relação ao peso do polímero.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de
Biomateriais do Nordeste – CERTBIO, localizado na Universidade Federal de Campina
Grande – UFCG, foi realizada desde a parte experimental até a caraterização dos
materiais. Sendo as principais matérias-primas: Quitosana em pó, de médio peso
molecular, adquirido pela Sigma-Aldrich, com grau de desacetilação entre 75 – 85%;
Hidroxiapatita, (Ca10(PO4)6(OH)2) em pó, fornecido pela Sigma Aldrich; Ácido Acético
Glacial, P.A. (C2H4O2), fornecido pela Vetec; Tripolifosfato de sódio (TPP) e Tampão de
Fosfato Salino (PBS), adquiridos pela Sigma-Aldrich.
2.2 MÉTODOS
2.2.1 PREPARAÇÃO DAS ESFERAS
Para obtenção da esferas, incialmente, preparou-se a solução de quitosana (2%) por
meio da dissolução do polímero na forma de pó em solução de ácido acético (1%) e
mantida em agitação mecânica constante por 24 horas. Em seguida, pesou-se a
hidroxiapatita em pó, em concentrações de 1% e 3% em relação ao peso do polímero,
e adicionou a solução de quitosana onde se manteve em agitação mecânica até se
obter a homogeneidade do sistema. Com a solução homogênea, partiu-se para a
formação das esferas por meio do método de gelificação ionotrópica, a partir de uma
seringa de 20 mL acoplada com uma agulha de dimensões 0,7mm x 25mm (22G x 1”).
O gotejamento ocorreu em uma solução coagulante de tripolifosfato de sódio
(5%m/v). Em seguida, as esferas foram neutralizadas com uma solução de PBS. Com as
esferas formadas e neutralizadas, partiu-se para o congelamento, em
aproximadamente -20oC, e posteriormente para liofilização por 48 horas.
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2.2.3 CARACTERIZAÇÕES
(a) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): Para realização das análises foi
utilizado o microscópio eletrônico de varredura de bancada, modelo TM-1000, marca
Hitachi, com aumento de 10000x, profundidade de foco de 1 mm, resolução de 30 nm,
15 KV, baixo vácuo e pressão variada (1 a 270 Pa), sem recobrimento metálico. O MEV
foi utilizado para identificar a morfologia da superfície das esferas e o tamanho da
estrutura formada. Para análise da Energia Dispersiva de raios X (EDS), utilizou-se o
equipamento acoplado ao MEV para uma maior confiabilidade dos resultados, no qual
os elementos químicos presente numa amostra são identificados através do espectro
de raios-X emitidos pela amostra.
(c) Difração de Raio-X (DRX): Para realização do ensaio de difração de Raio-X foi
utilizado um difratômetro de marca SHIMADZU (modelo XRD 7000) com varredura
angular 5º<2θ<80º, na montagem de Bragg-Brentano, sistema θ-2θ, utilizando-se
radiação de Cu (λ =1,54) com varredura no passo de 0,02 (2θ), com intervalo de 0,5
segundo para cada amostra. A análise foi realizada com o objetivo de visualizar as
fases presentes nas esferas de quitosana quando adicionado diferentes concentrações
de hidroxiapatita.
(d) Espectroscopia da Região de infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR):
A caracterização por espectroscopia na região do infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR) foi realizada em um espectrômetro de marca Perkin Elmer e modelo
Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR Spectrometer, para as amostras foi feita varredura de 4000
a 650 cm-1, sem a necessidade de preparar pastilhas de KBr, tendo-se utilizado o
dispositivo ATR (attenuated total reflectance). A finalidade do uso da espectroscopia
de infravermelho nesse trabalho foi identificar os principais grupos funcionais
pertencentes a quitosana e à hidroxiapatita, observando se houve alguma interação
entre a quitosana e a hidroxiapatita quando misturadas para formar as esferas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1

Microscopia Eletrônica De Varredura (MEV)

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi utilizada para avaliar a
morfologia e a superfície tanto em aspecto externo como em aspecto interno, por
meio de corte realizado na secção transversal das esferas quitosana/hidroxiapatita em
concentrações de 1% e 3% de hidroxiapatita.
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Figura 01: Micrografias das esferas de quitosana/hidroxiapatita(1%) :(a) em aumento
de 100x (b) aspecto interno da esfera em aumento de 1000x (c) EDS da região descrita
em (b)
A partir das micrografias apresentadas na Figura 1 podemos afirmar que as
estruturas formadas têm de fato uma geometria esférica, com presença de rugosidade
e poros com diâmetros variados. Além disso, verifica-se que as esferas compósitas não
apresentam superfície totalmente homogêneas devido à presença de hidroxiapatita,
que é observada como partículas dispersas no seio da fase polimérica, e confirmada
através da análise de EDS (Fig. 3c), que permitiu identificar que os pontos brancos
observados se tratam de fosfato de cálcio, pela presença dos elementos cálcio,
oxigênio e fósforo.
A

B

C

Figura 02: Micrografias das esferas de quitosana/hidroxiapatita(3%) :(a) em aumento
de 100x (b) aspecto interno da esfera em aumento de 1000x (c) EDS da região descrita
em (b)
Diante das micrografias apresentadas na Figura 2 podemos afirmar a geometria
esférica, e que com o aumento de percentual cerâmico, é verificada uma tendência de
maior densidade de superfície e consequente diminuição do número de poros ou
espaços vazios. Além disso, é possivel observar que os pontos brancos, identificados
por EDS (Fig. 2c) como sendo fosfato de cálcio, passam a ser mais frequentes,
densificando a esfera e permitindo identificar duas fases distintas, a polimérica e a
cerâmica.
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3.2 Difração De Raio-X (DRX)
Estudos de DRX foram realizados para a quitosana e a hidroxiapatita na forma de
pó, e para as esferas de quitosana/hidroxiapatita, a fim de compreender a influência
da hidroxiapatita em diferentes quantidades nas esferas formadas.
Hidroxiapatita
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Figura 05 : Difratogramas: (a) hidroxiapatita, (b) quitosana, (c) esferas de
quitosana/hidroxiapatita(1%) (d) esferas de quitosana/hidroxiapatita(3%).
O difratograma da Quitosana apresenta picos de difração em 2θ = 25º e observouse um halo de difração em 2θ =10º , sendo picos característicos de polímeros
semicristalinos. Segundo Vieira et al., 2014, estes picos correspondem aos planos de
difração (020) e (110), respectivamente. Verifica-se também uma ampla faixa abaixo
dos picos, variando de aproximadamente 8 a 35º, onde predomina a fase amorfa do
material. Observa-se ainda picos de menor intensidade em 9,83º; 10,58º; 19,78º;
22,45º e 27.71º que de acordo com Yin et al. (2004), são característicos de regiões
cristalinas. E, as fortes interações intra e intermoleculares devido às pontes de
hidrogênio entre os grupos amina e álcool presentes na molécula de quitosana, faz
com que esse material se apresente como semi-cristalino daí a ausência de picos bem
deifinidos.
O difratograma da Hidroxiapatita apresenta picos de difração característicos com o
padrão JCPDS-PDF 9-432, e foi essencial para comparação com os difratogramas dos
arcabouços formados nas diferentes concentrações. Uma vez que permitiu identificar,
os dois grupos de picos de reflexão que podem ser utilizados para avaliar a formação
de hidroxiapatita: um pico a 2Ө= 26º (002) e outro grupo variando de 2Ө= 31,8º (211)
a 2Ө= 33º (112) e 40º (310) . (MOREIRA, 2007).
A análise de DRX confirma que as esferas desenvolvidas nas diferentes
concentrações são compostas por HA, pois apresentam os picos que correspondem a
esta fase (JCPDS-PDF 9-432), com um pico em torno de 2Ө= 26º (002) e outro grupo
variando de 2Ө= 31,8º (211) a 2Ө= 33º (112) e 40º (310), que são utilizados para
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avaliar a formação de hidroxiapatita. Além disso, podemos observar que conforme
aumenta a concentração de hidroxiapatita o difratograma das esferas apresentam os
picos identificados no padrão de HA mais definidos e mais intensos, indicativo do
aumento do comportamento cristalino da amostra em função da fração cerâmica.
Como também podemos observar que no difratograma das esferas, em torno de 2Ө =
10º a 30º os picos não estão tão intensos e definidos, assim como é apresentado no
difratograma da quitosana, em especial, para as amostras com 1% de hidroxiapatita,
indicativo da presença de quitosana em maior quantidade para esta concentração, e
expressando a falta de periodicidade a longo alcance, em decorrência das deformações
presentes.
3.3 Espectroscopia da Região de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)
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Figura 4: Espectros de FTIR realizados em: (a) Hidroxiapatita, (b) Quitosana, (c) Esferas
quitosana/hidroxiapatita(1%) (d) Esferas quitosana/hidroxiapatita(3%).
A partir do espectro de FTIR da quitosana podemos observar as principais bandas
características, como sendo: banda de estiramento axial de OH em 3460 cm–1, grupo
C-H em 2620 cm-1; deformação axial de C=O de amida I em 1656 cm–1; deformação
angular de N-H de amina primária em 1560 cm–1; estiramento vibracional de C-O do
álcool primário em 1000 cm–1 (SOUZA ET AL., 2010; TORRES et al., 2005).
A partir do espectro de FTIR da Hidroxiapatita podemos observar que as principais
bandas características são: um pico bem definido em torno de 800 cm-1, esse pico é
um triplete que se relaciona com as ligações PO43- em 601 e 570 cm-1 com
contribuição da ligação -OH do grupo apatita em 630 cm-1. Outro pico que é
correspondente ao grupo -OH estrutural é em torno de 3570 cm-1. O pico que se
estende de aproximadamente 3700 a 3000 cm-1 e o pico em 1627 cm-1 correspondem
à água absorvida. Os picos em 1047 cm-1 e em 1090 cm-1 correspondem à vibração de
deformação do grupo PO43-, enquanto o em 962 cm-1 corresponde ao modo de
estiramento do grupo PO43- (VOLKMER & SANTOS, 2007).
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Embora os espectros na região do infravermelho da quitosana e das esferas de
diferentes concentrações, apresentem certas semelhanças, é possível observar
algumas diferenças, que são atribuídas as diferentes concentrações de hidroxiapatita
presentes nas esferas, as diferenças são evidentes principalmente nas regiões
correspondentes aos seguintes intervalos de comprimento de onda: 3550 a 3250 cm-1
e 1800 a 1500 cm-1. Comparando-se os espectros de quitosana com os das esferas,
verifica-se que houve significativas modificações na região entre 1700 a 1300 cm-1. No
caso das amostras, é visível a diminuição da banda de estiramento axial de OH em
torno de 3460 cm–1 presente no espectro da quitosana, isso provalmente deve-se a
presença da hidroxiapatita. Como também, vai se evidenciando o pico em torno de
1000cm-1 característico do estiramento vibracional de C-O da quitosana [19], e ocorre
o aumento do pico em torno de 800 cm-1, que provavelmente pode ser atribuído a
hidroxiapatita, sendo esse pico um triplete que se relaciona com as ligações PO43- em
601 e 570 cm-1 com contribuição da ligação -OH do grupo apatita em 630cm-1
(TORRES et al., 2005). Diante disso, a partir das curvas obtidas na Figura 4 (c), (d),
podemos observar que de forma geral, as absorções mais características são as de
quitosana.
4. CONCLUSÕES
A partir dos resultados podemos concluir que a utilização da técnica de geleificação
ionotrópica foi bem sucedida e desenvolvida de forma eficaz para a obtenção de
esferas de quitosana/hidroxiapatita, com diferentes concentrações de hidroxiapatita.
Diante da técnica de MEV foi possível confirmar a geometria esférica e observar a
presença de hidroxiapatita dispersa na fase polimérica, observada como sendo pontos
brancos que por auxílio da técnica de EDS, foi identificada por elementos
característicos deste fosfato de cálcio, além disso, pode-se evidenciar a presença
destes pontos brancos em maior quantidade nas esferas com maior concentração de
hidroxiapatita, como também que com o aumento do percentual cerâmico há uma
tendência a densificação das esferas. Por DRX, observou-se que a presença da
hidroxiapatita afetou a cristalinidade das amostras, que apresentam picos
característicos tanto da quitosana quanto da hidroxiapatita. E, por FTIR, observa-se
que de forma geral, as absorções mais características são as de quitosana, mas, além
disso, é possível observar diferenças nos espectros que são atribuídas as diferentes
concentrações de HA presentes nas esferas.
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Abstract. Composite biomaterials have been increasingly source of studies and
research regarding bone regeneration due to its biomimetic strategy, that is,
development of materials mimicking the structure and composition of the human bone.
In this context, great attention has been given to hydroxyapatite (HA) because of its
chemical and crystallographic composition, similar to the inorganic component of bone
found in nature. In composite aspect it has been interesting to combine it with
polymers such as chitosan, which is distinguished by biocompatibility and
biodegradability. This study aimed to develop chitosan beads with hydroxyapatite using
the ionotropic gelation method. The beads were characterized by: Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy
(SEM). The characterizations showed that the method was effective for developing
beads with defined morphology besides indicating the formation of a biocomposite
that combines chitosan and hydroxyapatite.
Keywords: biomimetic, bone regeneration, biocomposite, beads.

120
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Abstract. Rapid Prototyping technology has emerged for quickly creating 3D products directly
from computer-aided design systems. This technology significantly improves the present
forming process practices in industry. Alumina is commercially used in a wide range of
applications, such as electronic substrates, high temperature and electrical insulators,
biomedical devices, etc. The use of rapid prototyping technologies in the manufacture of
ceramic materials in the biomedical area has increased in recent years due to its many
advantages and few studies are conducted on obtaining alumina pieces intended for
biomedical applications by 3D printing. Thus, the aim of this work was to evaluate the influence
of different binders (PVA, PVAc and gum arabic) on the final properties of alumina parts
obtained by inkjet printing. Apparent porosity, apparent density, retraction after thermal
treatment, mechanical strength were evaluated. The results showed that the parts with PVA
binder achieved a better appearance and better final properties. The mechanical strength was
25MPa, mean apparent porosity was ~40% and mean apparent density was 1,9g/cm³. To all
binders the volumetric shrinkage was ~50%.

Key words: PVA, Rapid Prototyping, PVAc, Gum Arabic
1.

INTRODUCTION

Rapid Prototyping technology has emerged for quickly creating 3D products
directly from computer-aided design systems. This technology significantly improves
the present forming process practices in industry. Alumina is commercially used in a
wide range of applications, such as electronic substrates, high temperature and
electrical insulators, biomedical devices, etc.
A complex internal geometry, example, the porous ceramic, have a wide
application in many industrial areas such as filters for molten metals, membranes [Li
and Crooks, 1999], thermal insulation [Steinhauser et al., 2000] sensors, bioceramic
materials [Takaoka et al., 1996; Lemos and Ferreira, 2000], among others. There are
several techniques to obtaining these materials such method the polymeric sponge,
"foaming" (using a foaming agent), but these techniques have the processing and final
properties a limited control, both in the porous structure and the dimensions of the
component [Lemos and Ferreira, 2000].
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The use of rapid prototyping technologies in the manufacture of bioceramic
materials with complex internal geometry has increased in recent years due to its
many advantages and few studies are conducted on obtaining alumina pieces intended
for biomedical applications by 3D printing. Thus, the aim of this work was to evaluate
the influence of different binders (PVA, PVAc and gum arabic) on the final properties of
alumina parts obtained by inkjet printing.
2.

MATERIALS AND METHOD

2.1 Powder Formulations
Four different powder formulations were prepared (Table 1) for 3D printing
processing. Alumina powder (ALCOA, mean grain size of 3.68µm) with glass phase was
mixed with binder and ammonium poly(methacrylate) as a dispersant.
Table 1 – Powder Formulations (wt%)
Formulations
Components
APVA

APVAc

AGu

AGs

Alumina with glass phase (sintering aid)

96%

96%

96%

97%

Ammonium Poly(methacrylate) (NH4PMA - LAMBDRA)

1%

1%

1%

-

Polyvinyl Alcohol (PVA P.S. - SIGMA-ALDRICH)

3%

-

-

-

Polyvinyl Acetate (PVAc - school glue, SCOTCH)

-

3%

-

-

Gum Arabic (Goma Arábica Pura - SYNTH)

-

-

3%

3%

Destilled water

30%

30%

30%

-

To prepare APVA, APVAc, AGu, initially, the dispersant and the binder were
dissolved in 30wt% of distilled water at 60 °C. This mixture was stirred and slowly and
continuously added to alumina powder with glass phase. Then, ball milled for 2 h and
sieved at 120 mesh before printed. The powders were dried by oven (Deleo, at 40ºC)
during 24 h.
To prepare AGs formulation, the raw material, alumina with glass phase and
binder, were dried mixed in a ball mill during 2 h and sieved at 120 mesh. No
dispersant was needed.
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The eight rectangular green bodies, dimensions 40mm x 7mm x 6mm, and twelve
cylindrical green bodies, dimensions 6mm x 12mm, were obtained by 3D printing,
inkjet printer (ZCorporation, ZPrinter® 310 Plus).
Finally, the samples were sintered at a heating rate of 10ºCmin-1 to 400ºC (during
1 h at this temperature), retaining this rate to 400ºC to 1200 ºC, followed by a heating
rate of 5ºCmin-1 to 1200 ºC to 1500ºC and a holding time of 1 h (electrical furnace INTI
Maitec). The binder is removed during sintering by pyrolysis and the green body
obtains its desired mechanical properties. The sintering also typically causes shrinkage
of the ceramic green body. For cooling, the furnace was turned off and the samples
kept within.
2.2 Characterization and Tests
Volumetric density was observed to green bodies. About the sintered samples, the
apparent porosity, apparent density were measured by using the Archimedes method
(ASTM B962-13), with water as the immersion medium. Compression test was
performed by Universal Testing Machine (INSTRON, model 3369), following ASTM
C1424-10.
Also, retraction after thermal treatment was determined by measuring the
dimensions of unsintered and sintered parts using a digital sliding caliper (MITUTOYO).
3.

RESULTS AND DISCUSSION

2.1 Green Bodies Results
All parts were measured and weighed in order to obtain their volumetric densities
(Table 2):
Table 2 – Volumetric Density of Bars and Cylinders
Bars
Formulations

Mean Volumetric Density
(g/cm³)

Standard Deviation

APVA

0,956

0,010

APVAc

0,711

0,040

AGu

1,036

0,060

AGs

0,784

0,040

Cylinders
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Formulations

Mean Volumetric Density
(g/cm³)

Standard Deviation

APVA

0,913

0,100

APVAc

0,723

0,050

AGu

0,692

0,070

AGs

0,842

0,100

Evaluating the results, it can be seen that the density values of printed samples are
minor in relation to, for example pure alumina pressed samples (density of ~3,94g /
cm³). Can be attributed this result to the fact that the printing process is a method of
approximation of particles uniquely by the interaction of these particles forces existing
and are bonded together by a binder fluid [Seitz et al., 2005], without using external
forces to compact them. Thus, knowing that these volumetrical density values unlikely
reach values of pressing, it could be said that formulations APVA and AGu
demonstrated a major particles compacting.
2.2 Sintering Parts Results
Examining parts for its structural appearance by visual inspection (Figures 1 and 2),
it can be shown the better results were provided by using the PVA (APVA formulation)
and gum arabic (AGu formulation), even the bars as the cylinders. Also, APVA has
presented the best finishing surface when it comes to material losses.
The APVAc obtained good bars although the dimensions vary greatly, but when it
was required more complex shapes such as a cylinder, the parts were nearly all
misshapen, with deformities and loss of material. The bars of both formulations with
gum arabic (dry and humid process) showed similar results, even the cylinders
presented the same issue as APVAc.

APVA

APVAc
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AGu

AGs
Figure 1 – Sintering bars

APVAc

APVA

AGu

AGs
Figure 2 – Sintering cylinders

Difficulties to obtain a theoretical density by the ceramic materials are attributed
to non-uniformities existing in the green bodies. Most of these originate due to the
distribution of particle size and degree of agglomeration of the powder [Shaw, 1989].
As had been mentioned, non-uniformities existing in the green bodies are directly
related to the type of ceramic processing, in the case of the present work, 3D printing,
and the way of the particles are connected to each other. In such a way, that results
obtained by the Archimedes method (Table 3 and 4) were not different than expected.
Whereas that all the prototyping applied the same printing parameters and all
mixtures have also been sieved, it could relate to the agglomeration of grains with the
values of apparent density and apparent porosity. It is likely that the APVA and AGu
formulations, their binders have been easier to wet and cover the particles, thereby
presenting higher values of high density.
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Furthermore, it could be possible that as one of the gum arabic compositions have
been prepared via dry and thus does not have used the dispersant (which was liquid),
the particulate may have agglomerated and binder decanting during printing. About
APVAc, it may be the density value was lower due the presence of water left in the
binder (white glue) during preparing the suspension.

Table 3 - Values of Apparent Density of Bars and Cylinders
Bars
Formulations

Mean Density (g/cm³)

Standard Deviation

APVA

1,924

0,070

APVAc

1,798

0,090

AGu

1,883

0,040

AGs

1,755

0,040

Cylinders
Formulations

Mean Density (g/cm³)

Standard Deviation

APVA

2,082

0,100

APVAc

1,848

0,100

AGu

1,930

0,060

AGs

1,879

0,040

Table 4 - Values of Apparent Porosity of Bars and Cylinders
Bars
Formulations

Mean Porosity (%)

Standard Deviation

APVA

43,091

1,000

APVAc

48,744

2,000

AGu

42,267

1,000

AGs

45,110

1,000

Cylinders
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Formulations

Mean Porosity (%)

Standard Deviation

APVA

38,102

2,000

APVAc

46,915

3,000

AGu

41,570

2,000

AGs

42,554

1,000

The values of the compression test and volumetric retraction can be found in
Figure 5.

(a)

(b)

Figure 5 – (a) Values of the maximum strength compression (MPa); (b) Values of
volumetric retraction (%)

Studies that assessed ceramics usually show very high values of compressive
strength. However, by creating pores in its structure, consequently these reduce
significantly the mechanical properties [Milosevski et al., 1999; Bae et al., 2006].
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Research conducted by Yoon et al. (2008) shows that with the alignment of
alumina pores and the densification of the parts walls is possible to obtain higher
compression resistance values. Comparatively, the printed parts containing about 45%
porosity exhibited a maximum value of compressive strength of 25MPa (Figure 5a).
Thereby, it can be said which if determined in the project an aligned microporosity,
most likely the resistance value will increase.
All compositions showed a similar volumetric shrinkage behavior (Figure 5b), with
bars and cylinder reducing around 50%. The unique composition that differed was the
AGu, where mean values were 35% for bars and 60% for cylinders.
3. CONCLUSIONS
The technique of obtaining parts of alumina by rapid prototyping has proven
possible with the different types of binders.
By the results we can conclude that the compositions which performed better
appearance and structural values were APVA (alumina + PVA) and the AGu (alumina +
gum arabic - humid). They had the highest mean values of volumetric density (APVA:
0,9g/cm³ and AGU: 0,8g/cm³) and apparent (APVA: 2g/cm³ and AGu: 1,9g/cm³), the
lowest mean values of porosity (APVA: ~41% and AGu: ~42%) and mean mechanical
strength ~25MPa, also in both cases. The APVAc showed the worst results for
appearance and its structural properties.
Regarding volumetric shrinkage, it was possible to conclude that their values do
not depended on the binder used in the parts prepared for 3D printing.
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Abstract. The production of ceramic components using fewer processing steps on a shorter
timescale is very important when considering the industrial and economic aspects of the
manufacture of these materials in bulk. Rapid prototyping (RP) is a relatively new technology
that produces physical models by 3D virtual design. The technology has gained a great amount
of attention, particularly in biomedical area. However, few studies are conducted on obtaining
HA pieces intended for biomedical applications by 3D printing. The aim of this study was to
compare the HA properties processed by 3D printing and uniaxial dry pressing, considering the
values of porosity and mechanical properties each process offers. For this study was added to
HA, binder (gum arabic) and dispersant. Finally, the powders were printed in 3d inkjet printer
and pressed. Dimensional values, apparent porosity, apparent density, water absorption and
compression test were evaluated. The pressed samples obtained apparent porosity values
much smaller than prototyped and a major apparent density and mechanical resistance. With
the results obtained, it was given that a certain control over the porosity and apparent density
is allowed from the type of processing the material selection.

Key words: Rapid Prototyping, Porosity, Hydroxyapatite, Mechanical Strength
1.

INTRODUCTION

The production of ceramic components using fewer processing steps on a shorter
timescale is very important when considering the industrial and economic aspects of
the manufacture of these materials in bulk. Rapid prototyping (RP) is a relatively new
technology that produces physical models by 3D virtual design. The technology has
gained a great amount of attention, particularly in biomedical area.
Hydroxyapatite (HA) is present in all vertebrates in bones and teeth, representing
up to 5% of the weight of an individual. Constituted 55% of the composition of bones,
96% of dental enamel composition and 70% of the dentin. Its crystal structure confers
an important property: ease of cationic and anionic substitutions. Any ionic
substitutions may lead to a change in crystallinity, surface texture and solubility of the
HA which, in turn, alter degradation of the material [Gustaldi et al, 2010].
Due to its crystallographic similarity to bone mineral phase, observed by the
diffraction patterns of X-ray, hydroxyapatite has been produced synthetically since the
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70s and has been used clinically since the early 80s, as filling biomaterial,
reconstitution bone tissue and coating on metallic implants of biomaterial [Fook,
2008].
The hydroxyapatite for application as a scaffold in tissue engineering has been
widely studied in recent years. Recent research has shown that bone cells grow easily
between the HA granules and supports this biomaterial produced by 3D printing, are
very suitable for bone substitution [Leukers et al, 2005]. Often solid freeform
fabrication (SFF) is the 3D technical applied [Chumnanklang et al, 2007; Suwanprateeb
et al. 2010].
However, few studies are conducted on obtaining HA pieces intended for
biomedical applications by 3D inkjet printing. The aim of this study was to compare the
HA properties processed by 3D printing and uniaxial dry pressing, considering the
values of porosity and mechanical properties each process offers.
2.
MATERIALS AND METHOD
2.1

Preparation Process
Hydroxyapatite powder was mixed with gum arabic (Goma Arábica Pura - SYNTH)
as a binder, and ammonium poly(methacrylate) (NH4PMA - LAMBDRA) as a dispersant,
at concentrations of 5wt% and 1wt% respectively.
Initially, the dispersant and the binder were dissolved in 50wt% of distilled water
at 60 °C. This mixture was stirred and slowly and continuously added to HA powder.
Then, ball milled for 2 h and sieved at 120 mesh before printed or pressed. The
powders were dried by oven (Deleo, at 40ºC) during 24 h.
The rectangular green bodies, dimensions 40mm x 4mm x 6mm, were obtained by
3D printing, inkjet printer (ZCorporation, Zprinter® 310 Plus) and uniaxial dry pressing
(Marcon, MPH-10). To uniaxial dry pressing (DP) was used 0.5 Mpa pre load and 2 Mpa
to load.
Finally, the samples were sintered at a heating rate of 10ºCmin -1 to 800ºC
followed by a heating rate of 5ºCmin-1 to 1300ºC and a holding time of 1 h (electrical
furnace INTI Maitec). The binder is removed during sintering by pyrolysis and the green
body obtains its desired mechanical properties. The sintering also typically causes
shrinkage of the ceramic green body.
2.2

Characterization and tests
The apparent porosity, apparent density and water absorption were measured by
using the Archimedes method (ASTM B962-13), with water as the immersion medium.
Compression test was performed by Universal Testing Machine (INSTRON, model
3369), following ASTM C1424-10.
Also, retraction after thermal treatment was determined by measuring the
dimensions of unsintered and sintered parts using a digital sliding caliper (MITUTOYO).
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3.

RESULTS AND DISCUSSION

Figure 1 shows the sintered samples, which can be said the pressed samples
(Figure 1a) presented a better appearance, with a smooth surface and resistance to
handling. As can be seen, the printed sample (Figure 1b) showed an appearance
noticeably more fragile and porous.

(a)
(b)
Figure 1. Sintered samples a) Pressed and b) Printed
After the tests performed, the following data were obtained:
Table 1 - Values of Apparent Density of Bars and Cylinders
Bars
Samples

Mean Density (g/cm³)

Standard Deviation

HA Pressed

2,934

0,029

HA Printed

1,021

0,011

Cylinders
Samples

Mean Density (g/cm³)

Standard Deviation
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HA Pressed

2,946

0,121

HA Printed

0,973

0,024

Since they are not conformed by compaction, but by approximation of granulates,
prototyped samples had mean density values much lower than the pressed (Table 1).
In the case of porosity, the existence of pores with dimensions suitable promotes
tissue growth through them and strong interlacing of the tissue with the implant,
thereby enhancing the mechanical strength in vivo. The interconnection between
these pores also plays a major role in the process as it allows the proper migration and
proliferation of blood vessels, basic condition for tissue growth [Camilo, 2006], and
promotes the mechanical attachment between the implant and the bone.
The
purpose is to obtained porosity of approximately 60 to 90% and maintain a mechanical
strength compatible with the tissue region to be implanted. [Camilo, 2006]
The porosity obtained by the 3D printing method (Table 2) satisfies the values
suggested in the literature to occur the migration and proliferation of osteoblasts and
mesenchymal cells as well as vascularization, when applied as scaffolds in tissue
engineering [Oliveira et al. 2010]. The values of water absorption (Table 3) confirmed
porosity and density values.
On the pressing process, the powder particles were submitted to a 2 ton pressure,
decreasing the intergranular areas, explaining their higher density compared to
printing, where the particles are bound together by a binder fluid.
Table 2 - Values of Apparent Porosity of Bars and Cylinders
Bars
Samples

Mean Porosity (%)

Standard Deviation

HA Pressed

2,571

1,176

HA Printed

60,199

0,799

Cylinders
Samples

Mean Porosity (%)

Standard Deviation

HA Pressed

5,797

11,630

HA Printed

60,281

1,105

Table 3 - Values of Water Absorption of Bars and Cylinders
Bars
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Samples

Mean Water Absorption (%)

Standard Deviation

HA Pressed

0,870

0,401

HA Printed

37,086

0,569

Cylinders
Samples

Mean Water Absorption (%)

Standard Deviation

HA Pressed

1,932

3,873

HA Printed

38,255

0,951

By measurements of volumes to the green and sintered, the mean shrinkage
values of the samples were calculated. The prototyped parts had a mean decrease of
26,9 % while pressed retreated 40,5 %.
Data were also obtained on the mechanical properties of the samples. The
compression test was conducted in the prototyped and pressed cylinders (Table 4).

Samples
HA
Pressed
HA
Printed

Table 4 – Values of Mechanical Properties
Young’s
Standard
Maximum Strength
Modulus (MPa) Deviation
Compression (MPa)
2573,74
1102,31
58,91
13,17

3,69

0,40

Standard
Deviation
22,43
0,06

Observing the values of porosity and density, it was already expected low Young’s
modulus for parts obtained by 3D printing. The application of a biomaterial for tissue
growth is linked to its mechanical strength, since the scaffold should support the
requests of the area to be implanted. Due to the values obtained, the printed samples
have application only in lower request area, such as the face. According to literature
data, the bone tissue exhibits the following values of compressive strength: 105 MPa
for longitudinal compression, transversal compression to 131 Mpa. Furthermore, 125166 MPa for the femur and 130-180 MPa for compact bone [Camilo, 2006].
4.

CONCLUSIONS

Through the study, it was proven rapid prototyping method of efficiency in
obtaining hydroxyapatite parts. The obtained values of porosity are within 60% of the
standards suggested in the literature for application as a scaffold in bone tissue
regeneration.
However, the obtained mechanical properties are limiting factors for their use as
implant, since they are much lower than the requests on the bones of the human
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body. It should be carried out a study to improve the mechanical strength of the
prototyped samples.
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Abstract. Titanium (Ti) and its alloys are widely used for orthopedic and dental implants
because of their excellent mechanical properties and corrosion resistance. The present study
aimed to modify Ti surface at the nanoscale level by controlled chemical oxidation, since
nanotopography increases the bone-implant contact during the early stages of healing.
Commercially dense Ti sheets, ASTM F 67-00/grade 2, were treated with a mixture consisting of
equal volumes of NH4OH and H2O2 for 2 or 4 hours at room temperature under continuous
agitation. The characterization of samples was performed by Scanning Electron Microscopy
(SEM), Confocal Scanning Optical Microscopy (CSOM) and X-ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS). The analyses showed that the treated Ti surfaces were composed predominately by
titanium dioxide (TiO2). The chemical patterning approach using a concentrated base with an
oxidant agent was able to generate networks of nanopores on Ti samples. Roughness values
from control and samples treated for 2 or 4 hours were respectively 1.07, 1.97 and 2.56 µm,
showing increasing with treatment time, which may result in a better implant osseointegration.
In the research continuity, such surface modifications will be evaluated in order to assess the
titanium bioactivity improvement.

Keywords: Titanium surface, Nanopotography, Chemical treatment, Biomaterial.
1. INTRODUCTION
Pure titanium (Ti) and titanium alloys are considered ideal metal for implants,
because they have shown better acceptability by human tissues than other metals
under diverse circumstances [Li et al, 2007].
The biological response is chiefly controlled by surface properties of the implant.
In order to enhance osteogenetic differentiation and osteointegration, various
treatments have been developed to modify the implant surface chemistry, physical
properties, and topography; such as machining/micromachining, sandblasting, acid
etching, electropolishing, anodic oxidation, and plasma spraying [Le Guéhennec et al,
2007].
Alterations in surface topography and chemical composition are the commonly
used modifications to increase the biological response to implants [Chrcanovic et al,
2013, Kim et al, 2008]. It is a well established clinical ﬁnding that osseointegration
occurs at different rates and degrees around implants with different surface
topography, with rough surfaces having superior properties compared to smooth or
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machined surface implants [Zinger et al, 2004, Elias et al, 2008, Variola et al, 2011, Lin
et al, 2014].
Preparation of titanium surfaces by chemical treatments has been held and
demonstrated to be an effective way to promote nano structures on surface, that
selectively influence and control cellular behavior. In this sense, chemical oxidation
based treatments have been studied for inducing the formation of stable nano-oxide
layer on titanium surfaces, which may favor a successful osseointegration under
appropriate conditions [Hacking et al, 2003, Yi et al, 2006, Tavares et al, 2007, Vetrone
et al., 2009, Aminyavari et al, 2014].
Thus, the present work aimed to study the modification of Ti surface by oxidizing
base solution for inducing a specific nanotopography, in order to improve the material
bioactivity.
2. MATERIALS AND METHODS
Commercially pure titanium substrates (ASTM F67 grade 2) were cleaned by a
sequence of ultrasonic bath, in order to eliminate the superficial organic impurities,
and air-dried in an oven at 60°C for 1 hour.
The cleaned substrates were submitted to controlled chemical oxidation
treatment with a mixture consisting of equal volumes of 25% aqueous NH 4OH and 30%
aqueous H2O2 for 2 or 4 hours at room temperature under continuous agitation. Later,
the samples were rinsed with deionised water in an ultrasonic bath for 10 minutes and
air-dried in an oven for 1 hour at 60°C.
The morphological surface characterization of control (without chemical
treatment) and treated samples was performed by Field Emission Scanning Electron
Microscopy and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS) conducted in a FEI
(model Quanta FEG 450 microscope operated at 20 Kv) and Magellan. Nanopores size
was measured by a SEM calibrated scale bar. In addition, 3D topographic images were
obtained by Confocal Scanning Optical Microscopy (model Zeiss Axio CSM 700) for
evaluating the influence of chemical treatment on the surface parameters at
micrometer scale. The roughness parameters were assessed in three different regions
of the same image for each sample.
The chemical composition of control and treated surfaces was analyzed by X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS) using a Hemispherical Energy Analyzer (Specs
Phoibos 150), equipped with an Al Kα (1486.6 eV) unmonochromatic source at base
pressures less than 5.10-9 mbar. The measurements were made at a take-off angle of
90°. High-resolution spectra were charge-compensated by setting the binding energy
of the C1s peak to 284.6 eV. Elemental concentrations were estimated by measuring
peak areas using Casa XPS (Casa Software Ltd., Cheshire, UK).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
SEM images of control and treated samples are shown in Fig. 1. Figure 1a
presents the titanium surface before the chemical treatment for inducing
nanotopography. In Figs. 1b and 1c, it is observed at 300.000X magnification that the
combination of 25% aqueous base and an oxidant agent was capable of modifying the
titanium surface with the formation of nanopores by the order of 19 and 16 nm in
diameter, respectively. It is also noted that the increasing treatment time induced a
decrease in the nanopore diameter size, as indicated in Fig. 1c for the sample treaded
for 4 hours.
Figure 2 shows the 3D topographic images and Table 1 displays the average
rougness (Ra) for control and treated samples. From the data presented in Table 1, it is
observed that the chemical treatment was also useful for modifying the Ti surface
parameter at micrometer scale. Further, the average roughness increased with the
treatment time and the low standard deviations indicated a good uniformity of
surfaces.
b

a

c
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Figure 1 – SEM images from samples: (a) control (b) treated for 2 hours and (c) treated
for 4 hours.

a

b

c

Figure 2 – 3D topographic images by confocal scanning microscopy from samples: (a)
control, (b) treated for 2 hours and (c) treated for 4 hours.

Table 1 – Average roughness (Ra) of control and treated samples.
Parameter
Ra (m)

Control
1.07  0.07

Treated for 2 hours Treated for 4 hours
1.97  0.18

2.56  0.33

Ra = Average surface roughness in three distinct regions of each image
Figures 3, 4 and 5 show the XPS spectra of control and treated samples for 2 or 4
hours, respectively. Table 2 summarizes the XPS results of survey spectra, indicating
the presence of elements such as O, Ti, N, C and Si. From Figs. 3a (peaks at 458.04 eV
and 463.75 eV), 4a (peaks at 458,18 eV and 463.90 eV) and 5a (peaks at 457.08 eV and
462.83 eV), it was observed an intense Ti4+ doublet for all samples, demonstrating that
TiO2 is the main constituent of the oxide layer on the titanium surface. However, the
deconvolution of Ti 2p peak suggested the occurrence of species ascribed to Ti 3+ and
Timetallic for the control (Fig. 3a: peaks at 456.74 eV and 461.54 eV, 452.97 eV and
459.23 eV, respectively) and sample treated for 2 hours (Fig. 4a: peaks at 457.24 eV
and 461.67 eV, 453.14 eV and 459.51 eV, respectively). In both Figs. 3a and 4a, the Ti 3+

c
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specie appeared as a broad peak and Timetallic peak is related to the Ti substrate that is
below the thin oxide layer [Naumkin et al., 2012, La Surface, 2015]. In relation to the
sample treated for 4 hours (Fig. 5a), the broad peaks at 457.00 eV and 461.20 eV are
also attributed to TiO2, suggesting a band alignment of rutile and anatase TiO2
[Biesinger et al., 2010, Scanlon et al., 2013]. Further, the Ti3+ peak was not observed
and the Timetallic peak intensity decreased considerably with the increasing treatment
time, denoting that the thickness of the TiO2 layer increased significantly [Yi et al.,
2006].
The O1s core level spectra are showed in Figs. 3b, 4b and 5b, which clearly
indicate the O1s peak from Ti-O bond around 529 eV with shoulder peaks at higher
energy for all samples. The deconvolution of the O1s spectra suggested that the origin
of these shoulder peaks is due to oxygen in OH species (531 eV) and adsorbed (532
eV), respectively. Moreover, the chemical treatment induced an increase in the
number of hydroxyl groups and reduced the adsorbed water content on treated
surfaces, as noted in Figs 4b and 5b. The OH- content on the TiO2 surface newly
generated by chemical treatment may enhance the apatite nucleation and protein
adsorption [Yi et al., 2006, Naumkin et al., 2012, La Surface, 2015].

a

Figure 3 – XPS spectra of the control sample: (a) Ti2p core level spectrum, (b) O1s core
level spectrum.

b
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a

b
a

Figure 4 – XPS spectra of the sample treated for 2 hours: (a) Ti2p core level spectrum,
(b) O1s core level spectrum.
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b

a

Figure 5 – XPS spectra of the sample treated for 4 hours: (a) Ti2p core level spectrum,
(b) O1s core level spectrum.

Table 2 – Chemical composition (atomic percentage –%At) of control and treated
samples determined by XPS.

Sample
Control

O

Ti

35.08

8.25

N*

C*

Si*

1.29 55.38

-

Treated for 2 hours 34.86 12.11 0.89 52.14

-

Treated for 4 hours 32.23
*Contaminants

7.78

0.57 58.42 1.00
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4. CONCLUSIONS
The present work showed that a Ti substrate was successfully modified by an
oxidizing base solution, forming a specific nanotopography. Based on the results, the
treated surfaces were constituted predominantly by a TiO2 layer with nanopores,
which may improve the biocompatibility and accelerate the osseointegration process.
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Resumo. Neste trabalho foi avaliado o efeito da adição de 5% em massa de hidroxiapatita (HAp) no
cimento endodôntico MTA objetivando adquirir um novo cimento endododôntico com propriedade
osteocondutora. Para este fim, estudos in vivo em defeitos ósseos de fêmures de rato do tipo Wistar foi
investigado. O novo cimento endodôntico foi preparado com percentual de 5% em massa de HAp
sintetizada em laboratório pelo método de precipitação e posteriormente tratada termicamente a
1300ºC adicionada ao MTA comercial. O MTA, a HAp e os cimentos foram caracterizados por: difração
de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), consistência, tempo de endurecimento e
ensaio in vivo (aspecto radiográfico). Os resultados mostraram que o novo cimento endodôntico
produzido resultou em um produto com as mesmas fases cristalinas de seus materiais precursores,
porém com radiopacidade e tempo de endurecimento próximo ao MTA puro. Através dos ensaios in vivo
verificou-se que a concentração de 5% de hidroxiapatita forneceu uma ótima propriedade de
osteocondução ao MTA. Assim indica-se este novo cimento endodôntico para utilização na Saúde Pública
em tratamentos odontológicos de selamentos de infiltração, pois este apresentará a função seladora do
MTA, juntamente com a indução de neoformação óssea da HAp, diminuindo o tempo de proservação.

Palavras-chave: mineral trióxido agregado, hidroxiapatita, cimento endodôntico,
osteocondução.
1.

INTRODUÇÃO

Biomaterial é definido como qualquer substância ou combinação de substâncias,
exceto fármacos, de origem natural ou sintética, que podem ser usadas durante
qualquer período de tempo, como parte ou como sistemas que tratam, aumentam ou
substituam quaisquer tecidos, órgãos ou funções do corpo [Azevedo et. al., 2007].
De uma maneira geral um biomaterial deve possuir as seguintes propriedades
[Fonseca et. al., 2005]:
• Ser biocompatível;
• Não ser tóxico ou carcinogênico;
• Ser quimicamente projetado para a função do uso;
• Possuir estabilidade mecânica;
• Ter peso e densidade adequados;
• Ter baixo custo e ser de fácil fabricação;
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•

Estimular reações biológicas favoráveis em relação a sua função de uso.
De acordo com sua natureza química, um biomaterial pode ser classificado em
duas grandes categorias: os naturais que incluem o colágeno, a seda, a queratina, a
elastina, polissacarídeos e tecidos como o pericárdio bovino e os sintéticos que
incluem os polímeros sintéticos, os metais e ligas metálicas e as cerâmicas. Levando-se
em consideração a resposta biológica causada pelo biomaterial no tecido hospedeiro,
pode-se classificá-lo [Granjeiro et. al., 2009]:
• Bioinertes são aqueles que não provocam reação de corpo estranho no organismo
e estão em contato direto com o tecido receptor, por exemplo, Titânio.
• Biotolerados modernamente aceitos pelo tecido receptor e são geralmente
envolvidos por tecido fibroso, por exemplo, aço inoxidável e polimetilmetacrilato
(PMMA).
• Bioativos entram em contato direto com os tecidos vivos devido aos íons: Ca+2
e/ou PO4-2 presentes nos substitutos ósseos favorecendo uma ligação química com o
tecido ósseo, por exemplo, Hidroxopatita (HAp) e biovidros.
• Reabsorvíveis são lentamente degradáveis e gradualmente substituídos pelo
tecido, por exemplo, fosfato tricálcio (TCP) e biovidros.
Diante do supracitado a biocompatibilidade é o ponto de destaque, pois o sucesso
do uso de biomateriais depende diretamente desta característica que é
predominantemente encontrada nas biocerâmicas [Duarte et. al., 2006].
O potencial dos biomateriais sintéticos na regeneração dos tecidos duros é
relevante, pois não danificam tecidos saudáveis, não trazem riscos de contaminações
virais e bacterianas, e podem ser disponibilizados comercialmente. Entretanto,
métodos complexos e onerosos são usados para o projeto e desenvolvimento de tais
materiais. Os principais avanços no campo dos biomateriais têm ocorrido
principalmente devido ao aumento do número de pacientes nos hospitais, que deseja
melhorar sua qualidade de vida, com o intuito de substituir a perda total ou a parte de
um membro do corpo humano. Também o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas tem
expandido a demanda por próteses, implantes e equipamentos médicos [Oliveira et.
al., 2010].
Os cimentos são definidos como materiais constituídos por um pó e um líquido, os
quais, ao serem misturados formam uma pasta que endurece espontaneamente à
temperatura ambiente ou corporal e une duas superfícies. O cimento odontológico é
um produto de reação química entre um ácido e uma substância básica, sendo mais
comum um óxido ou hidróxido. Na odontologia o cimento presta-se não somente
como um agente de cimentação, mas também, como isolante térmico, elétrico e
químico na proteção pulpar [Barros, 2008].
Os cimentos odontológicos devem ser não tóxicos e devem apresentar uma forte
ligação aos tecidos dentários assim como possuir propriedades mecânicas e químicas
[Ribeiro et. al., 2007]. Entretanto, estes têm apresentado muitas desvantagens,
especialmente a solubilidade e desintegração sofrida no meio bucal, além do aspecto
relacionado à toxicidade e baixa resistência mecânica. São exemplos de cimentos
odontológicos: ionômero de vidro, MTA, IRM e os à base de fosfatos de cálcio.
Os cimentos de fosfato de cálcio são tipicamente misturas de fosfato de cálcio e
sódio em meio líquido, formando assim uma pasta que espontaneamente endurece a
temperatura ambiente ou corpórea, de forma que um ou mais constituintes do pó são
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dissolvidos e um ou mais compostos são precipitados, tendo como resultado um ou
mais tipos de fosfatos de cálcio [Soares, 2006].
Dependendo das fases de fosfato de cálcio que se formam ou se precipitam,
quatro tipos de biocimentos de fosfato de cálcio (CFC’s) podem ser identificados: a
bruxita, a hidroxiapatita, a hidroxiapatita deficiente em cálcio e o fosfato de cálcio
amorfo. Dentre os fosfatos, a hidroxiapatita deficiente em cálcio é a que mais se
assemelha com as características mineralógicas da estrutura óssea [Camargo et. al.,
2006]. Além disso, os CFC’s, quando comparados com os cimentos acrílicos,
apresentam uma enorme vantagem: o aquecimento provocado pela sua reação de
“pega” é imperceptível.
Cimentos de silicato de cálcio tais como MTA (agregado trióxido mineral) e
derivados de materiais portland, são cimentos hidráulicos compostos principalmente
de silicato tricálcio, aluminato tricálcio e gesso. Quando hidratados, estes
componentes hidrofílicos passam por uma série de reações físico-químicas, resultando
na formação de um gel nanoporoso de silicato de cálcio hidratado, com uma fração
solúvel de portland ou hidróxido de cálcio e aluminato de cálcio de fases hidratadas
[Camilleri, 2007]. Uma importante propriedade é que este pode ser utilizados em
ambientes úmidos e molhados, tais como água, sangue e outros fluidos, portanto
sendo útil para cirurgia ortopédica e odontológica [Gandolfi et. al., 2010]. O MTA é um
derivado do cimento Portland com propriedades químicas similares e foi inicialmente
desenvolvido como um material de enchimento de raiz dentário (root-end dental
filling). De acordo com Saghiri et. al. (2008), o MTA foi desenvolvido na Universidade
de Loma Linda, Califórnia, EUA, com o intuito de selar as comunicações existentes
entre as porções internas e externas do dente.
O MTA apresenta-se sob a forma de um pó cinzento e/ou branco que se mistura
com água destilada na proporção 3:1. Este pó é constituído por partículas hidrofílicas
de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, óxido tricálcico, óxido de silicato, óxido de
bismuto, entre outros óxidos minerais e íons de cálcio e fósforo. A hidratação do pó de
MTA em geral origina um gel coloidal, que solidifica em 3 horas, no MTA da ProRoot® e
15 minutos no MTA Angelus® [Coelho et. al., 2005].
Materiais de preenchimento como os cimentos a base de hidróxido de cálcio,
amálgama, IRM – material de restauração intermediário e ionômero de vidro são
intensivamente usados como cimentos endodônticos. Entretanto, a divergência dos
resultados dos estudos com esses materiais mostraram que até então nenhum deles
atendem às características desejáveis de um material selador adequado, que deve
oferecer excelente selamento, ser de fácil manipulação, ser econômico, apresentar
biocompatibilidade e possuir capacidade de indução à cementogênese (formação do
cimento) e osteogênese (formação de um novo osso) [Mcnamara et. al., 2010].
Materiais cerâmicos à base de fosfatos cálcio, na forma de implantes porosos ou
materiais particulados, vêem demonstrando serem adequados para recolocações de
tecidos ósseos quando estes estão submetidos apenas a pequenas solicitações
mecânicas. Estes materiais quando se degradam formam sais de cálcio e fosfato, sendo
muito utilizados para o preenchimento de cavidades ósseas, como cimentos
[Torkittikul & Chaipanich, 2012]. Os representantes mais usados do grupo de materiais
sintéticos bioativos de fosfatos de cálcio (Ca/P) são a hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, e
o β-fosfato tricálcico, Ca3(PO4)2, devido à osteocondutividade, estrutura cristalográfica
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e composição química semelhante ao tecido esquelético [Legeros, 2002], sendo cada
vez maior a aplicação desses materiais na área médico-odontológica [Peña e ValletRegi, 2003].
Além da sua ocorrência biológica, a HAp pode ser sintetizada em laboratório por
reações de estado sólido e por meio do método úmido. As sínteses no estado sólido
requerem altas temperaturas, mas o material obtido é muito cristalino e geralmente
estequiométrico. A hidroxiapatita vem sendo sintetizada por diversos métodos:
precipitação em solução aquosa (via direta), reação no estado sólido (via seca),
método hidrotérmico (via úmida) e processo sol-gel. Sendo que o método por via
direta vem sendo bastante relatado na literatura por apresentar bom rendimento,
baixo custo e utilizar temperatura relativamente baixa [Oliveira, 2009].
Segundo Dourado (2006) a hidroxiapatita (HAp) possui simetria hexagonal e
parâmetros de rede a = b = 0.942 nm e c = 0.688 nm. A célula unitária da HA é formada
por 10 íons de Ca2+, 6 íons de fosfatos PO43−e 2 íons de hidroxila OH−. Os íons de Ca2+
estão dispostos em dois sítios, sendo 4 íons no sítio I e 6 íons no sítio II. Os 24 íons de
oxigênio ocupam em 3 sítios na estrutura da HA, os 6 íons de fosfatos e o grupo OH −
ocupam um sítio respectivamente. Dessa forma a representação da fórmula molecular
na célula unitária, com a distribuição dos sítios é dada por: Ca(I)4Ca(II)6
[PO(I)O(II)O(III)2]6(OH)2. A estrutura da HAp é formada por arranjos hexagonal de Ca2+
e de PO43- sobre colunas de OH-. O cálcio pode ser substituído por metais e os grupos
OH- e PO43- por outros grupos aniônicos como Cl-, F-,CO32- e VO43-.
Neto (2007) afirma que os cimentos osteocondutores à base de fosfato de cálcio
foram introduzidos na prática cirúrgica como auxiliares na fixação interna para
tratamento de fraturas específicas. Estes cimentos, ao endurecerem, não produzem
calor, apresenta resistência a força compressiva e, ainda, são remodelados lentamente
pelo organismo vivo. O objetivo principal da utilização dos cimentos é preencher
espaços na metáfise óssea, reduzindo a necessidade de enxertos ósseos.
Assim o objetivo deste trabalho de pesquisa foi avaliar o efeito da adição de 5%
em massa de hidroxiapatita (HAp) no cimento endodôntico MTA com o intuito de
produzir um novo cimento endododôntico com propriedade osteocondutoras.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais: Mineral
trióxido agregado (MTA) comercial da marca ANGELUS®; Água destilada; Hidroxiapatita
(HAp) sintetizada pelo método via úmida.
Os materiais precursores (MTA e HAp) e o cimento desenvolvido BIOC 5 foram
caracterizados por:


Difração de raios-X (DRX) num difratometro Shimadzu (XRD-6000) a 40 kV e 30
mA, radiação CuKα = 0,154 nm, no intervalo de varredura de 2θ, entre 5 a 70
graus, a uma taxa de 2º/min.
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3.

Microscopia eletrônica de varredura (MEV) num microscópio eletrônico da marca
Philips, modelo XL-30 – ESEM.
Aspecto radiográfico in vivo (RX) num aparelho de raios-X modelo Spectrum-70X
Eletronic da marca DABI ATLANT, com angulação de 0°.
Consistência os materiais estudados foi avaliada após os mesmos terem sido
manipulados com a água destilada fornecida pelo fabricante do MTA (Angelus®)
até a obtenção de uma massa homogênea seguindo a metodologia proposta por
Borges (1998).
Tempo de endurecimento utilizando o Kit da Angelus®e a metodologia proposta
por Pécora e Sousa Neto (2005).
RESULTADOS

A Figura 1 ilustra os difratogramas de raios-X dos materiais estudados MTA, HAp e
BIOC 5.

Figura 1 – Difratograma de raios-X dos cimentos.
Mediante a Figura 1 observa-se que o cimento MTA apresenta aspecto cristalino e
suas fases majoritárias são o silicato de cálcio [Ca3(SiO4)O] (ficha cristalográfica 732077) e a fase alfa do óxido de bismuto [α-Bi2O3] (ficha cristalográfica 76-1730). Como
componente de fase secundária, foram identificados traços de óxido de alumínio (ficha
cristalográfica 1-1180). As demais fases cristalinas presentes indicadas na composição
química fornecida pelo fabricante, em menor porcentagem, não puderam ser
identificados devido ao limite de detecção dos raios X que é de 5%.Comparando o
difratograma de raios-X da HAp sintetizada com o da amostra padrão (ficha
cristalográfica 72-1243 do banco de dados do JCPDS), observa-se apenas a formação
da fase única da hidroxiapatita. Ressalta-se ainda que um espectro de DRX semelhante
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ao observado neste trabalho para a hidroxiapatita sintética foi observado também por
Kusrini e Sontang (2012), quando estudaram por meio da caracterização por difração
de raios-X o efeito da temperatura de sinterização em uma hidroxiapatita de origem
bovina e outra sintética.
Analisando o espectro de DRX do cimento BIOC 5, observou-se a presença das
fases presentes nos materiais precursores – MTA e HAp, pois foi possível observar os
mesmos picos observados nos difratogramas do MTA puro e da HAp pura,
confirmando assim a obtenção de dois novos cimentos endodônticos compostos pelas
fases, mineral trióxido agregado e hidroxiapatita.
A Figura 2 ilustra as micrografias dos materiais estudados MTA, HAp e BIOC 5.

Figura 2 – Micrografias dos cimentos.
Por meio da análise das micrografias apresentadas na Figura 2, verifica-se que a
morfologia do MTA comercial puro é constituída por aglomerados com formato
arredondado e uma distribuição de tamanho estreita, e de tamanho inferior a 10 µm.
Os aglomerados são aparentemente formados por partículas pequenas com pouca
porosidade interpartícula. Esta morfologia também foi observada por Oliveira et. al.
(2007) para o MTA comercial da Angelus, quando realizaram um estudo comparativo
entre o MTA da Pro-Root e da Angelus e o cimento de Portland.
Analisando a morfologia da HAp, observa-se que a mesma é constituída por
aglomerados de tamanho menores que 5 µm, com uma distribuição larga do tamanho
e de formato irregular com partículas aproximadamente esféricas, apresentando-se
pré-sinterizadas (com formação de pescoço entre as partículas), e que as mesmas
encontram-se fortemente ligadas. Esta característica é típica de materiais submetidos
a tratamento térmico em temperaturas elevadas. Morfologia semelhante à observada
neste trabalho, hidroxiapatita em forma de aglomerados, também foi observada por
Rigo et. al. (2007) para a HAp, quando um estudo sobre a síntese e caracterização de
hidroxiapatita obtida pelo método da precipitação e por Leeke et. al. (2012) quando
estudou o efeito das condições de processamento na obtenção de nanopartículas de
hidroxiapatita.
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Para a morfologia do novo cimento endodôntico BIOC 5, observa-se que esta é
constituída por aglomerados em torno de 10 µm, com uma distribuição homogênea de
tamanho e de formato irregular. Verifica-se que as partículas são aproximadamente
esféricas e se encontram também pré-sinterizadas como a HAp devido provavelmente
ao tratamento térmico após a incorporação de 5% em massa HAp no MTA. Observa-se
ainda que estas partículas encontram-se fortemente ligadas.
A Figura 3 exibe a fotografia do cimento MTA antes e após a manipulação com
água destilada fornecida pelo fabricante.

Figura 3: Consistência do MTA: (a) MTA e água destilada fornecida pelo
fabricante, (b) no momento da manipulação com a água destilada e (c) MTA após
manipulação e endurecimento e (d) evidenciando a medida observada no paquímetro.
Observa-se que o MTA (sem manipulação) apresenta uma cor branca e opaca e
pouco brilho. Após a manipulação manual de 2 gotas de água por 30 segundos,
verifica-se que, o MTA apresentou uma consistência de uma massa homogênea de cor
creme, opaco e de aspecto brilhoso, e com uma trabalhabilidade semelhante a uma
massa de vidraceiro, assim como a consistência observada por Fernades (2011), ao
estudar as propriedades biológicas do MTA. A altura do cone obtido foi de 9,05 mm.
Após 20 minutos da manipulação foi observado que o material apresentou um
ressecamento, seguido de endurecimento, porém o material obtido apresentou
plasticidade aparente.
A Figura 4 exibe a fotografia da HAp antes e após a manipulação com água
destilada fornecida pelo fabricante do MTA.
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Figura 4: Consistência do cimento C2: (a) sintetizado em laboratório e água destilada
fornecida pelo fabricante do MTA, (b) no momento da manipulação com a água
destilada e (c) após manipulação e endurecimento e (d) evidenciando a medida
observada no paquímetro.
A HAp, sem manipulação, apresenta uma cor branca, opaca e sem brilho. Após a
manipulação com 2 gotas de água, semelhante ao MTA por 30 segundos, verifica-se
que a HAp apresentou uma consistência diferente do MTA, ou seja, a HAp apresentou
uma consistência de uma massa heterogênea (não mistura facilmente), de cor branca
(com tonalidade para o cinza), opaca e pouco brilhosa. A altura do cone obtida foi de
7,75 mm. Após 10 minutos da manipulação, verificou-se que A HAp tomou presa, no
entanto, a mesma não apresentou a plasticidade observada no MTA, o que não
possibilitou mais a sua manipulação uma vez que a mesma fragmentou-se.
A Figura 5 exibe a fotografia do cimento BIOC5 antes e após a manipulação com
água destilada fornecida pelo fabricante do MTA.

Figura 5: Consistência do cimento BIOC5: (a) sintetizado em laboratório e água
destilada fornecida pelo fabricante do MTA, (b) cimento BIOC5 no momento da
manipulação com a água destilada e (c) cimento BIOC5 após manipulação e
endurecimento e (d) evidenciando a medida observada no paquímetro.
O cimento BIOC5, sem manipulação apresentou uma cor creme clara, de aspecto
opaco. Após a manipulação com 5 gotas de água semelhante ao MTA por 30 segundos,
verifica-se que o cimento BIOC5 apresentou uma consistência também semelhante ao
cimento MTA, ou seja, aspecto de uma massa homogênea, de cor creme clara, aspecto
fosco. A altura do cone obtido foi de 8,54 mm. Após 10 minutos da manipulação
verificou-se que o cimento BIOC5 tomou presa, com uma plasticidade semelhante
ainda semelhante à observada no MTA que é um material já utilizado no mercado
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como cimento endodôntico, sugerindo assim que, quanto à consistência, o novo
cimento obtido apresenta potencial de utilização na endodontia.
Na Tabela 1 estão contidos os resultados obtidos para a determinação do
tempo de endurecimento dos cimentos MTA, HAp e BIOC5.
Tabela 1: Tempo de endurecimento dos cimentos estudados.
Cimento
Tempo de endurecimento (min)
MTA

20

HAp

10

BIOC5

10

Observa-se que dentre os cimentos estudados o material que apresentou um
maior tempo de endurecimento foi o cimento MTA (20 minutos), tempo este de
acordo com o indicado do fabricante. A HAp e o cimento BIOC5 foram os que
apresentaram um menor tempo de endurecimento (10 minutos), devido
provavelmente, à característica higroscópica apresentada pela HAp e, no caso do
cimento BIOC5, apresentar 5% em massa de HAp na sua composição. No entanto,
ressalta-se que como BIOC5 apresentou, após o endurenciento, um aspecto de uma
massa homogênea com trabalhabilidade semelhante ao do MTA este cimento mostrase viável para ser utilizado como um cimento endodôntico.
As Figuras de 6 a 8 ilustram o aspecto radiográfico dos fêmures dos animais após
45 dias da realização do implante com os cimentos estudados.

Figura 68: Aspecto radiográfico dos fêmures dos animais que receberam o implante
com MTA (Grupo A2), após 45 dias do procedimento cirúrgico: (a) animal 1, (b) animal
2, (c) animal 3, (d) animal 4 e (e) animal 5.
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Figura 79: Aspecto radiográfico dos fêmures dos animais que receberam o implante
com HAp (Grupo A1), após 45 dias do procedimento cirúrgico: (a) animal 1, (b) animal
2, (c) animal 3, (d) animal 4 e (e) animal 5.

Figura 810: Aspecto radiográfico dos fêmures dos animais que receberam o implante
com BIOC5 (Grupo C), após 45 dias do procedimento cirúrgico. (a) animal 1, (b) animal
2, (c) animal 3, (d) animal 4 e (e) animal 5.

A Fig 9 ilustra o aspecto radiográfico dos fêmures dos animais do grupo controle
(não receberam material de implante) após 45 dias do procedimento cirúrgico.

Figura 911: Aspecto radiográfico do grupo controle (Grupo D) após 45 dias do
implante. (a) animal 1, (b) animal 2, (c) animal 3, (d) animal 4 e (e) animal 5.
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Analisando as radiografias da Fig. 6, observa-se que o material de implante
encontra-se presente em todos os animais utilizados neste grupo. Observa-se ainda
que passados 45 dias ocorreu neoformação óssea leve para todos os animais.
Nas radiografias da Fig. 7, observa-se que o material de implante encontra-se
presente no animal 3 e que foi totalmente absorvido pelo organismo dos animais 1, 2,
4 e 5. Observa-se ainda que passados 45 dias, ocorreu neoformação óssea moderada
para o animal 3; e completa para todos os outros animais.
Por meio da análise das radiografias da Fig 8, observa-se que o material de
implante ainda encontra-se presente em todos nos animais deste grupo. Observa-se
que passados 45 dias ocorreu neoformação óssea moderada para os animais 3, 4 e 5; e
neoformação óssea completa para os animais 1 e 2.
Observando as radiografias da Fig. 9, verifica-se que passados 45 dias da realização
do procedimento cirúrgico ocorreu neoformação óssea moderada para os animais 1 e
3. Ressalta-se que ocorreu fratura óssea no animal 4 e reabsorção óssea no animal 2 e
5.
Analisando conjuntamente os grupos A1, A2, C e D para o tempo de 45 dias após o
procedimento cirúrgico, se observa que em todos os grupos em que foi utilizado
material de implante houve neoformação óssea variando de moderada a completa,
fenômeno esse que também foi observado em grau inferior no grupo D (grupo
controle), no qual não foi utilizado qualquer material de implante, comprovando a
osteocondução provocada pela utilização dos materiais estudados.
4.

CONCLUSÕES

Por meio dos resultados apresentados neste trabalho conclui-se que: Conseguiuse com sucesso a obter dos cimentos endodônticos composto de MTA/HAp, com
incorporação de 5% em massa de HAp ao MTA, comprovado pela presença das fases
dos precusores (MTA e HAp) no difratograma do cimento BIOC5. Através das análises
in vivo verificou-se que a concentração de 5% de hidroxiapatita forneceu propriedade
de osteocondução ao MTA, uma vez que os animais que receberam este material de
implante apresentaram ótimos resultados de neoformação óssea. Assim para
utilização na Saúde Pública através dos tratamentos odontológicos de selamentos de
infiltração nos tratamentos endodônticos, BIOC5 é um material promissor, pois este
apresentará a função seladora do MTA, juntamente com a indução de neoformação
óssea da HAp, diminuindo o tempo de proservação.
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Resumo. This study evaluated the effect of adding 5% by weight of hydroxyapatite
(HAp) in endodontic cement MTA aiming to acquire a new endodontic cement with
osteoconductive property. To this end, in vivo studies in bone defects of Wistar rat
femur was investigated. The new root canal sealer was prepared as a percentage of 5
wt% HAp synthesized in the laboratory by the precipitation method and then heat
treated at 1300ºC added to commercial MTA. The MTA, the HAp and cements were
characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM),
consistency, time hardening and in vivo testing (radiographic appearance). The results
showed that the sealer produced again resulted in a product with the same crystalline
phases of their precursor materials, but with radiopacity and hardening time close to
pure MTA. Through the in vivo testing it was found that the concentration of 5%
hydroxyapatite provided a good osteoconductive property to the MTA. Thus indicates
whether this new sealer for use in dental treatment Public Health infiltration sealings
because this will present the sealing function of the MTA, together with the induction
of bone formation HAp, reducing the short observation time.
Palavras-chave: mineral trioxide aggregate, hydroxyapatite, endodontic cement,
osteoconductive.

158

METAIS, CERÂMICAS E POLÍMEROS: SUAS APLICAÇÕES COMO
BIOMATERIAL
Francisca E. D. Maroja1, Kaline M. S. Viana2
1

Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Campina Grande,
Campina Grande (PB), Brasil

2

Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN),
Brasil
E-mail: kalineviana@ect.ufrn.br

Resumo. Biomateriais são uma parte importante dos cerca de 300.000 produtos usados na saúde.
Devido à grande diversidade de materiais que se enquadram nessa classificação. Este trabalho de
revisão propõem-se em estabelecer um levantamento bibliográfico a cerca de alguns trabalhos
desenvolvidos na última década com relação à biomateriais nas mais diversas áreas da saúde. Diante do
levantamento bibliográfico apresentado é incontestável a gama de aplicações a que os biomateriais
(metais, cerâmicas, polímeros ou compósitos), se enquadram. Ressaltamos ainda a necessidade inerente
de constantes pesquisas frente aos novos materiais desenvolvidos pela ciência e tecnologia de materiais
e o crescente desenvolvimento da nanotecnologia.

Palavras-chave: biomateriais, aplicações, saúde.
1.

INTRODUÇÃO

Ciência e tecnologia de biomateriais, bioengenharia, engenharia biomédica,
biotecnologia, biomecânica, liberação controlada de fármacos (drug delivery),
engenharia de tecidos e medicina regenerativa são áreas do conhecimento
relativamente novas, onde suas definições não são unanimidade no meio científico,
sendo quase impossível evitar a superposição entre essas áreas e temas. Por ordem de
abrangência pode-se definir: biotecnologia (o uso de organismos vivos, suas células ou
moléculas para produção racionalizada de substâncias, gerando produtos
comercializáveis), bioengenharia (aplicação dos princípios de engenharia ao estudo de
processos biológicos, desenvolvimento de componentes, equipamentos e processos
para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; reabilitação e promoção da
saúde) e, por último, Biomateriais que é uma parte importante dos cerca de 300.000
produtos utilizados na saúde [Soares, 2005].
Segundo a ANVISA [Soares, 2005], o setor "produtos para saúde" (PS) engloba 4
grupos a saber:
 Materiais de uso em saúde: luvas, cateteres, seringas, stents, próteses, etc.
 Equipamentos de uso em saúde: marcapassos, bisturis eletrônicos, bombas de
cobalto, etc.
 Produtos para diagnóstico in vitro: meios de cultura, kits, etc.
 Materiais para uso em educação física, embelezamento ou correção estética.
No entanto, do ponto de vista educacional e científico é necessário definir
substancialmente a que se refere o termo biomaterial, para assim poder-se classificar
e enumerar as suas utilidades e aplicações na grande área da saúde.
Desta forma, este artigo de revisão propõe-se em realizar um breve levantamento
bibliográfico sobre as três classes de materiais (metais, cerâmicas e polímeros)
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inserindo-os biomaterial e descrever as principais aplicações dos mesmos nas mais
diversas especialidades da medicina e da odontologia, dando ênfase a alguns trabalhos
desenvolvidos ao longo da última década.
2.

BIOMATERIAIS

Os biomateriais são definidos como substâncias de origem natural ou sintética que
são toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que
constituem os órgãos dos seres vivos. Segundo a Conferência de Consenso em
Biomateriais para aplicações clínicas de 1982, entende-se por biomaterial toda
substância (com exceção de fármacos) ou combinação de substâncias, de origem
sintética ou natural, que durante um período de tempo indeterminado é empregado
como um todo ou parte integrante de um sistema para tratamento, ampliação ou
substituição de quaisquer tecidos, órgãos ou funções corporais [Neto, 2007].
Isso significa que, no sentido mais amplo, são enquadrados nessa categoria todos
os materiais empregados na medicina, odontologia, medicina veterinária e
farmacologia, além daqueles que entram na forma de implantes em contato direto
com o tecido do corpo. Uma definição prática é dada por Park, segundo o qual
"biomateriais são tudo que, de modo contínuo ou intermitente, entra em contato com
fluidos corpóreos, mesmo que esteja localizado fora do corpo" [Park & Lakes, 1992].
Assim, pinos e placas de fixação externas não são considerados biomateriais; bisturis,
lâminas e demais instrumentos cirúrgicos, ao contrário, o são.
Segundo Simões (2007), os biomateriais podem ser de natureza metálica,
cerâmica, polimérica, ou tratar-se de compósitos (híbridos) de diferentes composições,
porém, para que possam ser usados em aplicações médicas, eles devem possuir uma
série de propriedades específicas, que podem, fundamentalmente, serem agrupadas
em uma característica chamada biocompatibilidade.
O termo ‘biocompatibilidade’ foi utilizado para designar a desempenho biológico
dos materiais. Materiais biocompatíveis podem ser considerados biomateriais, pois a
biocompatibilidade indica a propriedade do material de provocar uma resposta
adequada por parte dos tecidos do hospedeiro, quando utilizado em uma aplicação
específica [Simões, 2007].
A princípio, os biomateriais devem isentar-se de produzir respostas biológicas
adversas, locais ou sistêmicas. Assim, não devem ser: tóxicos, carcinogênicos,
antigênicos, mutagênicos e trombogênicos, principalmente se utilizados em contato
com o sangue. Contudo, com o crescimento das aplicações de biomateriais, essas
características têm sido mais discutidas. Hoje em dia se utiliza em quase todos os tipos
de cirurgias, por exemplo, agentes hemostáticos locais, que são biocompatíveis, mas
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cuja característica principal é provocar coagulação sangüínea, ou seja, ser
trombogênico [Simões, 2007].
Os biomateriais podem, ainda, ser divididos conforme o tipo de interação que
apresentam com os tecidos, em biotoleráveis, bioinertes, bioativos e biodegradáveis
[Hench & Wilson, 1999].
Materiais biotoleráveis provocam respostas inflamatórias locais toleradas pelo
organismo, que os isola com uma camada de tecido conjuntivo, formando uma
cápsula. O encapsulamento é induzido pela liberação de compostos químicos, íons,
produtos de corrosão, ou outros, por parte do material implantado. Esses elementos
liberados ocasionam uma resposta inflamatória, com alterações do pH, recrutamento
de células inflamatórias e fagocitose. O encapsulamento e a resposta inflamatória são
limitados, chegando-se a um estado de equilíbrio após a resposta inicial. Quanto maior
a camada conjuntiva formada no encapsulamento, menor a tolerabilidade do material
pelo tecido. A maioria dos polímeros sintéticos e grande parte dos metais podem ser
classificados como biotoleráveis [Hench & Wilson, 1999].
São considerados bioinertes os materiais de grande estabilidade química
superficial, que provocam uma resposta muito pequena nos tecidos do hospedeiro,
com encapsulamento mínimo ou praticamente inexistente. O material libera uma
quantidade mínima de componentes, recrutando quantidades mínimas de células de
defesa, por um curto período de tempo. As cerâmicas costumam ser muito estáveis e,
portanto enquadrar-se neste grupo. As cerâmicas mais usadas como biomateriais são
aquelas à base de alumina, zircônia e carbono. O metal bioinerte de uso mais comum
atualmente é o titânio, que tem sua superfície naturalmente passivada pela formação
de uma fina camada de óxidos, quando exposto à atmosfera [Hench & Wilson, 1999].
Materiais bioativos são aqueles capazes de formar uma ligação de natureza
química entre sua superfície e o tecido hospedeiro. No caso mais comum, que são os
implantes para uso no tecido ósseo, essa ligação é chamada osteointegração. Isso
significa que a afinidade físico-química da superfície é tão grande que há
osteocondução e recobrimento do implante por células ósseas. Esse tipo de fenômeno
pode ser estimulado pela morfologia da superfície, como o desenvolvimento de uma
rugosidade e porosidade adequadas para o crescimento ósseo. Os principais materiais
bioativos são os vidros e vitrocerâmicos à base de fosfato de cálcio. Muitos implantes
metálicos ou poliméricos são recobertos por camadas finas de materiais cerâmicos
para induzir a osteointegração [Hench & Wilson, 1999].
Materiais biodegradáveis são os que, após certo período de tempo em contato
com os tecidos, são degradados, solubilizados, ou fagocitados pelo hospedeiro. A
possibilidade do material ser eliminado após ter cumprido sua função torna esses
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materiais extremamente atrativos para aplicações médicas. Os maiores exemplos são
os polímeros biodegradáveis, como o poli(ácido lático) (PLA) e o poli(ácido glicólico)
(PGA) [Hench & Wilson, 1999].
Os principais avanços no campo dos biomateriais têm ocorrido principalmente
devido ao aumento do número de pacientes, em função do aumento da população e
da expectativa de vida, que necessitam obter melhoria na qualidade de vida. O
crescimento da expectativa de vida aumenta o número de pacientes nos hospitais em
função principalmente da ocorrência de osteoporose e de acidentes nos meios de
transporte. Além disso, a ampliação do número de pacientes nos hospitais está
diretamente correlacionado à proliferação de veículos de transporte, gerando
aumento no número de acidentes com lesões graves. Também o desenvolvimento das
técnicas cirúrgicas tem expandido a demanda por próteses, implantes e equipamentos
médicos.
3.

APLICAÇÕES DOS BIOMATERIAIS

A área de atuação dos biomateriais sejam eles, metálicos, cerâmicos ou
poliméricos, é a mais variada possível, no entanto pode-se relacionar algumas áreas
que mais se destacam: na ortopedia, como substitutos parciais ou totais de ossos,
pinos de fixação, enxertos e preenchimentos para regeneração óssea; na cardiologia,
stents, marca-passos, válvulas cardíacas e cateteres; na cirurgia buço-maxilo-facial, na
reconstrução de ossos dos seios da face, mandíbula e maxilar; na cirurgia plástica,
implantes mamários, materiais para preenchimento cutâneo e materiais para
regeneração tissular; na odontologia, como pinos de fixação de implantes dentários
fixos, como cimentos endodônticos, materiais restauradores, aparelhos ortodônticos e
materiais para confecção de coroas; na farmacologia, materiais para liberação
controlada de drogas (drug delivery); na medicina preventiva, materiais para contraste
em RMN (ressonância magnética nuclear) e marcadores biológicos (ex.: detectores de
glicose); dentre tantas outras que podem ser elencadas.
Desta forma, abaixo estão relacionados alguns trabalhos científicos realizados na
última década que demonstram a grande variedade de utilização desses biomateriais.
Silva Jr et. al. (2001) afirma que várias biocerâmicas são capazes de se ligarem a
tecidos vivos (bioatividade), no entanto apresentam propriedades mecânicas muito
diferentes daquelas exibidas por tecidos naturais. Tal fato acaba por restringir o uso
desses materiais em um mais extenso número de aplicações biomédicas. Compósitos
de matriz polimérica reforçada com uma fase bioativa podem combinar o
comportamento bioativo característico de algumas biocerâmicas com propriedades
mecânicas próximas à de tecidos humanos. Neste contexto, os autores sintetizaram e
caracterizaram compósitos de matriz polimérica reforçada por partículas de vidro
bioativo (PMMA/vidro bioativo). Os compósitos foram produzidos a partir da
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polimerização em massa de metacrilato de metila na presença de partículas de vidro
bioativo (vidro de silicato de cálcio, fósforo e sódio). Partículas de vidro foram
adicionadas ao monômero em diversas concentrações para permitir a variação das
propriedades mecânicas e da bioatividade desses compósitos. A bioatividade dos
materiais produzidos foi avaliada através de testes in vitro realizados a 37ºC em uma
solução simuladora do fluido humano por períodos de tempo de 0 hora a 30 dias. Em
seguida, os compósitos submetidos aos testes in vitro foram caracterizados por
espectroscopia de infravermelho. Os resultados obtidos demonstraram que o
procedimento de síntese mostrou-se eficaz na produção de compósitos com diferentes
frações volumétricas de partículas distribuídas homogeneamente pelo material. Os
resultados dos testes in vitro revelaram a deposição de uma camada de hidroxiapatita
carbonatada (HCA) na superfície dos materiais, comprovando a bioatividade dos
compósitos. Foi ainda observado que a cinética de deposição da camada de HCA pode
ser controlada pela fração volumétrica da fase bioativa. Assim sendo, compósitos
contendo vidro bioativo apresentam bioatividade in vitro característica dos materiais
bioativos e controlável a partir da composição do sistema. Tais compósitos surgem,
assim, como potenciais candidatos a substituir, com ganhos, biocerâmicas em
aplicações biomédicas.
Sakata et. al. (2004) afirmam que os dispositivos biorreabsorvíveis são alternativas
para fixação interna das fraturas. Durante o tratamento estes dispositivos mantêm a
fixação e degradam-se gradualmente não necessitando de uma cirurgia de remoção,
reduzindo o custo de tratamento quando comparadas aos dispositivos metálicos. Por
este motivo os autores objetivaram estudar a interação polímero/tecido utilizando
pinos de poli(ácido glicólico) – PLGA e pol (p-dioxanona) – PDS, após implantes em
coelhos da raça Nova Zelândia. Para isto, separou-se os animais em 3 grupos os quais
foram sacrificados após 3, 6 e 12 semanas de implantação e o material obtido foi
submetido à análise histológica. As análises histológicas com implantes de PLGA
mostraram que após 3 semanas houve a formação de um tecido com características
mesenquimatosas e com 12 semanas ocorreu a formação de uma estrutura óssea
madura. Já nos implantes de PDS de 3 semanas houve uma maior invasão de tecido
mesenquimal comparado ao PLGA e após 12 semanas, onde ocorreu uma degradação
avançada, com tecido proliferativo mesenquimal e ósseo. Assim, concluiu-se que
ocorreram resultados positivos à resposta tecidual/implante e foi relevante a
observação da ausência de células responsáveis pela resposta inflamatória. As análises
demonstraram que o copolímero de PLGA apresentou propriedades osteoindutivas
mais adequadas que os de PDS, apresentando biocompatibilidade aceitável para
aplicação ortopédica.
De acordo com Bolson et. al. (2005), na cirurgia ortopédica, são frequentes as
situações em que o cirurgião se depara com grandes perdas ósseas, provocadas
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especialmente por traumatismos de alta energia, tumores ou infecções. A reparação
dessas fraturas requer grande conhecimento a respeito de materiais que possam ser
utilizados para preencher essas falhas. Esses materiais podem ser derivados biológicos,
sintéticos ou metálicos. Dentre eles, destacam-se os enxertos ósseos e os implantes de
biomateriais. Assim, os autores desenvolveram um trabalho emq eu seu objetivo foi
estudar o efeito clínico, radiológico, macroscópico e histológico da poliuretana
derivada do polímero de mamona (Ricinnus communis) implantada no úmero de
codornas domésticas (Coturnix japonica). Para isso, foram utilizadas 20 codornas,
machos e fêmeas, separadas aleatoriamente em quatro grupos de cinco animais, os
quais receberam o implante no úmero esquerdo, com exame clínico diário durante o
período pós-operatório, avaliações radiológica imediata e quinzenal, macroscópica e
histológica aos 15, 30, 60 e 90 dias. Clinicamente não foram observadas alterações
locais, regionais nem sistêmicas. Ao exame radiológico, notou-se aumento de
densidade local, sem sinais de alteração óssea, dos tecidos circunjacentes e de sacos
aéreos. A análise macroscópica revelou que a poliuretana de mamona não foi
absorvida em nenhum dos quatro grupos permanecendo implantada no seio do osso
pneumático, porém, notou-se alteração em sua resistência. O exame histopatológico
mostrou inicialmente uma mínima reação inflamatória, discreta fibrose ao redor do
implante e osteointegração pela presença de trabéculas e medula óssea no interior do
implante. Concluiu-se então que a poliuretana derivada do polímero de mamona é
biocompatível em aves, podendo ser uma candidata a utilização na cirurgia ortopédica
em humanos, devido à sua osteointegração.
Azevedo et. al. (2006) ressaltam que os implantes mamários de silicone têm sido
empregados, tanto nas cirurgias de aumento de mama, quanto na reconstrução do
tecido mamário. A segurança biológica deste tipo de implante deve ser garantida, pois,
em função da esterilização estes materiais, podem sofrer alterações oriundas dos
processos esterilizantes por comprometimento da estrutura química dos polímeros.
Neste mesmo ano os autores realizaram um trabalho que consistiu na avaliação da
biocompatibilidade de implantes mamários preenchidos com gel de silicone, de
superfície lisa e texturizada submetidos à esterilização por calor seco e óxido de
etileno. Empregou-se, para tanto, o método in vitro, avaliando a citotoxicidade pelo
método de captura do vermelho neutro, utilizando a linhagem celular NCTC clone 929.
Os resultados obtidos demonstraram que o alto índice de viabilidade apresentado
pelas células expostas aos extratos das amostras de implantes de silicone comprovam
o não comprometimento da biocompatibilidade dos mesmos, após terem sido
submetidos aos processos esterilizantes por calor seco e óxido de etileno, garantindo o
atendimento às normas internacionais bem como a segurança biológica das próteses
mamárias como biomateriais implantáveis.
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Giordano et. al. (2007) lembram que embora o aço inoxidável austenítico tipo
ASTM F138 seja o material metálico mais utilizado na fabricação de implantes
ortopédicos, alguns aspectos como baixa resistência mecânica, quando na condição
recozido, e suscetibilidade à corrosão localizada limitam o emprego mais amplo desse
material. Nos dias de hoje, o aço inoxidável austenítico com alto nitrogênio de
classificação ISSO 5832-9 vem sendo indicado como substituto ao F138, principalmente
para aplicações mais críticas, envolvendo carregamentos mais severos e longos
períodos de permanência no interior do corpo humano. Desta forma, os autores
realizam a caracterização das microestruturas dos dois aços, avaliaram-se,
comparativamente, as propriedades mecânicas básicas, as propriedades de corrosão e
de fadiga dos dois aços. Como resultados, foram observados que o aço ISSO 5832-9
apresentou comportamentos mecânico e eletroquímico bastante superior ao aço
ASTM F138. A combinação dessas características rendeu a esse material melhor
desempenho em fadiga em meio neutro e em meio agressivo. Assim, a combinação de
alta resistência mecânica e alta resistência à corrosão localizada sugere que o aço ISO
5832-9 é um material muito promissor para a fabricação de implantes ortopédicos,
podendo substituir o aço F138, principalmente em aplicações já relatadas
anteriormente.
Aparecida et. al. (2008) lembram que o uso de polímeros como biomateriais tem
crescido nos últimos anos, principalmente como suportes poliméricos para
regeneração tridimensional e substituição de tecidos. Embora o polietileno de ultra
alto peso molecular (PEUAPM) apresente vantagens na sua utilização como
biomaterial, principalmente como implante ortopédico, sua baixa reatividade química
constitui-se como um fator limitante para sua interação com o tecido ósseo. Neste
contexto, a modificação morfológica deste polímero, tornando-o um material poroso,
e sua associação com um material bioativo pode proporcionar a obtenção de um
biomaterial adequado para a regeneração e reposição do tecido ósseo. Desta forma,
os autores prepararam e caracterizaram suportes porosos de PEUAPM, pela
combinação das técnicas de lixiviação de sal e moldagem por compressão com a
aplicação de diferentes pressões de compactação, visando a sua utilização como
biomaterial para reposição e regeneração óssea. Os suportes porosos de PEUAPM
foram obtidos utilizando-se NaCl como agente porogênico na proporção de 20% em
massa. O tamanho das partículas do sal foi controlado na faixa granulométrica de 50 a
foram misturados em almofariz e então moldados por compressão utilizando-se
prensa uniaxial, aplicando-se pressões de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 toneladas. Após
moldadas, as amostras foram submetidas a tratamento térmico a 165°C por 2 horas,
com taxa de aquecimento e resfriamento de 5 C/min, e então lavadas em água destilada
quente para promover a lixiviação das partículas de NaCl. Foram obtidos 3 suportes
porosos com 1,2 cm de diâmetro e 0,5 cm de altura para cada condição de pressão. Os
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suportes porosos obtidos foram analisados pelas técnicas de microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e porosimetria por intrusão de mercúrio. Após a análise dos resultados
concluiu-se que os suportes poliméricos apresentaram porosidade interconectada com
classificados como adequados para a utilização como biomaterial poroso.
Pinheiro et. al. (2008) avaliaram as condições nutricionais de animais e o processo de
neoformação óssea quando grânulos de hidroxiapatita porosa foram implantados em
falhas ósseas no fêmur de ratos submetidos ao tabagismo passivo. Neste trabalho foram
implantados grânulos de hidroxiapatita porosa em defeitos ósseos produzidos na epífise
distal do fêmur esquerdo de ratos sujeitos ao tabagismo passivo prolongado. Os animais
foram acompanhados ao longo do tratamento do tabagismo com duração de seis meses
avaliando suas condições físicas. Após oito semanas do implante ósseo do biomaterial, os
animais foram sacrificados e as amostras da área do implante submetidas aos métodos
histológicos de rotina e mantidas em blocos de parafina para análise histológica,
morfométrica, e radiológica. Por meio da análise dos resultados, identificou-se que a
variação de massa do grupo experimental (ratos sujeitos ao tabagismo passivo
prolongado) foi mais intensa quando comparada com a do grupo controle (ratos sem
exposição do tabagismo). Quanto aos resultados radiológicos, observou-se aparente
imagem mais radiolúcida e organizada no grupo controle. Na análise morfológica, houve
melhor fechamento do defeito ósseo bem como a osteointegração da hidroxiapatita no
grupo controle. Ao comparar o volume de osso formado na área receptora do fêmur, entre
o grupo controle e experimental, notou-se que os valores encontrados para os animais
submetidos ao tabagismo passivo foram significativamente menores quando comparados
com os do grupo controle. Logo, os autores concluíram que a neoformação óssea em
defeitos do esqueleto pode ocorrer naturalmente em animais submetidos ao tabagismo
passivo, no entanto, de forma mais lenta e em menor proporção.
Mendonça et. al. (2009) estudaram a fibronectina sérica humana adicionada à
superfície de arcabouços de polihidroxibutirato (PHB) a fim de otimizar a adesão de
osteoblastos humanos (HOB). Visando a criação de sítios para a imobilização de
fibronectina (FN), os arcabouços foram previamente tratados por meio de reação com
etilenodiamina. O tratamento modificou a morfologia e a composição química dos
arcabouços, possibilitando um aumento no teor de FN adsorvido à superfície. Imagens de
microscopia de força atômica mostraram que as moléculas de FN assumiram
conformações distintas, de acordo com a superfície na qual foi imobilizada. A FN
adicionada aos arcabouços não modificados possivelmente assumiu uma conformação
estendida, expondo os grupamentos RGD (arginina – glicina – ácido aspártico). Com isso,
houve um aumento na adesão de HOB a estes materiais. Por outro lado, a FN na superfície
dos arcabouços previamente tratados possivelmente apresentou-se na forma compacta,
suprimindo a adesão de HOB. Desta forma, os autores concluíram que o tratamento
químico com etilenodiamina alterou a morfologia e a composição química da superfície
dos arcabouços de PHB. Estas modificações levaram a um aumento no teor de FN
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adsorvido à superfície. No entanto, estes arcabouços previamente modificados e
recobertos com FN (APHB-ETFN) apresentaram menor adesão de HOB. Provavelmente, as
reações de aminólise/hidrólise induziram à dobra da molécula de FN, mudando a
exposição dos pontos de adesão. Estes resultados indicam que a conformação adotada
pela proteína na superfície do biomaterial possui maior relevância para a bioatividade do
que a quantidade adsorvida. Estudos mais detalhados serão conduzidos a fim de
identificar os domínios expostos pela proteína.
Cardoso et. al. (2010) observaram o crescimento de um neomenisco por entre as
porosidades de uma prótese com objetivo de proteger a cartilagem articular do joelho.
Para isto, foram operados 70 joelhos de 35 coelhos da raça Nova Zelândia com idades
entre cinco e sete meses, pesando entre dois e 3,8 quilogramas, sendo 22 machos e 13
fêmeas. Estes, foram submetidos no mesmo tempo cirúrgico à meniscectomia medial nos
dois joelhos, em um lado foi implantada prótese meniscal de polímero bioabsorvível
composta por 70% de poli(dioxanona) e 30% de poli(L-ácido láctico). Realizada eutanásia
com diferentes tempos pós-implante, os côndilos femorais mediais e o neomenisco foram
submetidos à análise histológica, observando-se a degradação e absorção da prótese, o
crescimento de tecido meniscal na mesma, e o grau de degradação da cartilagem articular
dos côndilos femorais, medido pelo histograma. Os resultados obtidos revelaram que
ocorreu o crescimento de tecido histologicamente semelhante ao menisco normal, com
absorção gradual da prótese. Assim, concluiu-se que ocorreu crescimento de tecido por
entre os poros da prótese com características histológicas semelhantes a do menisco
normal de coelho e que a cartilagem articular dos côndilos femorais no lado com implante
da prótese apresenta maior número de condrócitos em todas as suas camadas.
Shirane et. al. (2010) avaliaram a importância do colágeno e da hidroxiapatita na
regeneração de fraturas provocadas experimentalmente na fíbula de ratos. Para a
realização deste estudo utilizou-se 15 ratos os quais foram submetidos à cirurgia para
retirada de um fragmento da fíbula sendo o local enxertado com tubos de silicone
preenchidos com hidroxiapatita e colágeno. Como resultados foi possível observar que
ocorreu pouca neoformação óssea no interior dos tubos preenchidos com os biomateriais
sendo em maior quantidade naqueles com colágeno. Os autores concluíram que os
biomateriais usados apresentaram biocompatibilidade e capacidade osteocondutora capaz
de estimular a osteogênese mesmo nos ossos com funções mecânicas e morfológicas
secundárias como a fíbula de ratos.
Sotto-Maior et. al. (2011) realizou um estudo de caracterização do efeito das
partículas de hidroxiapatita bovina (HA) nos estágios iniciais da reparação óssea em
modelo de defeito ósseo em fêmur de ratos. Um defeito ósseo não crítico de 2 mm de
diâmetro foi feito em cada fêmur de 25 ratos Wistar albinos. O defeito do fêmur esquerdo
foi preenchido com HA enquanto a cavidade direita foi preenchida apenas com sangue.
Cinco animais foram sacrificados no 1º, 3º, 5º, 7º e 14º dia pós-cirúrgico. Os cortes
histológicos do tecido ósseo foram corados com hematoxicilina e eosina para comparação
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da resposta inflamatória por microscopia óptica. A análise histomorfométrica do tecido
ósseo neoformado foi avaliado nos três últimos períodos utilizando o teste t de Student
para comparação de ambos os grupos em cada período de avaliação (a=0,05). Como
resultados de sua pesquisa, os autores observaram que a análise histológica mostrou o
mesmo padrão de reparação óssea no 1º e 3º dia; entretanto, no 5º dia pós-cirúrgico
houve um maior depósito de fibras de colágeno ao redor dos cristais de hidroxiapatita e
uma maior espessura do perióstio oposto. Observou-se também que não houve diferença
histomorfométrica significativa entre os grupos em todos os períodos avaliados. Sendo
assim, os autores concluíram que a hidroxiapatita não acelerou os estágios inicias da
reparação óssea, apresentando apenas efeito significativo a partir do quinto dia póscirurgia, passando a induzir um maior depósito de fibras de colágeno.
Cunha Colombo et. al. (2011) enfatizam que o tratamento de lesões traumáticas da
órbita permanece um desafio para o cirurgião buco-maxilo-facial. Quando a correção
cirúrgica não é realizada ou é feita de maneira inadequada, pode ocorrer enoftalmia,
diplopia, distopia ocular, restrição da movimentação ocular e disfunção do nervo
infraorbital. A importância da cirurgia consiste em liberar o tecido orbitário herniado pelo
foco de fratura, restaurar a arquitetura normal da órbita, objetivando um resultado
estético e funcional adequado. Nas últimas décadas, vários avanços ocorreram no
tratamento cirúrgico destas fraturas, bem como nos métodos diagnósticos. Com o
desenvolvimento de tomografias computadorizadas de múltiplos detectores, tornou-se
possível a análise tridimensional da órbita, assim como sua avaliação volumétrica, o que
revolucionou o manejo cirúrgico destas fraturas. Outro fator com impacto direto nas
reconstruções das órbitas é a disponibilidade de diversos biomateriais, para restauração
das paredes orbitárias. Desta forma, os autores realizaram um estudo objetivando revisar
os materiais disponíveis para reconstrução nos casos de fraturas do assoalho da órbita,
comparando suas aplicabilidades práticas e destacando aqueles mais utilizados no Serviço
de Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas da Unicamp, nos últimos anos. Dentre os
materiais disponíveis no hospital acima citado, foram destacados o osso autógeno de
calota craniana, a cartilagem de concha auricular, a tela de titânio e o polietileno poroso
de alta densidade. Cada biomaterial apresenta indicações específicas, de acordo com as
características da fratura orbitária, sendo considerados, para a escolha do material, os
resultados a longo prazo e a experiência do cirurgião. Revendo a literatura, os autores
puderam concluir que a seleção de materiais para a reconstrução de assoalho de órbita é
um assunto amplo, pois existe uma série de biomateriais, facilmente disponíveis, que
promovem resultados confiáveis no reparo de várias lesões. Porém, o conhecimento dos
materiais existentes evita a aplicação imprópria, o que pode reduzir a ocorrência de
complicações.
Guimarães et. al. (2011) destacam que os materiais de fosfato de cálcio, pelas
características de biocompatibilidade e osteocondução, estão sendo estudados como
substitutos ósseos. Então foi realizado um estudo com o intuito de comparar
histomorfometricamente o reparo ósseo promovido pela cerâmica bifásica de
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hidroxiapatita, cimento fosfato de cálcio e enxerto ósseo autógeno. Para isto, foram
criadas duas cavidades (esquerda e direita - teste e controle) de 5mm de diâmetro nos
ossos parietais de 72 ratos Wistar. As cavidades testes GI, GII, GIII e GIV foram preenchidas
com cimento fosfato de cálcio, cerâmica bifásica de hidroxiapatita, enxerto ósseo
autógeno e coágulo sanguíneo, respectivamente. Os animais foram sacrificados aos 30, 60
e 90 dias e os espécimes avaliados histomorfometricamente. Por meio dos resultados
obtidos, observou-se que houve maior formação óssea no período de 30 dias para o GIII
(enxerto ósseo autógeno) quando comparado aos outros grupos testes. Nos períodos de
60 e 90 dias, a neoformação óssea foi mais acentuada nos grupos testes GI (cimento
fosfato de cálcio), GII (cerâmica bifásica de hidroxiapatita) e GIII, alcançando maiores áreas
em GI e GII. Em todos os períodos de avaliação, as cavidades testes GII apresentaram
maiores áreas frente às GI. Assim conclui-se que é lícito afirmar a superioridade na
neoformação óssea promovida pela cerâmica bifásica de hidroxiapatita e pelo cimento
fosfato de cálcio frente ao enxerto ósseo autógeno, fato este que coloca as biocerâmicas
como adjuntos cirúrgicos em procedimentos craniomaxilofaciais que necessitem de
enxertos ósseos.

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do levantamento bibliográfico apresentado é incontestável a imensa gama
de aplicações a que os biomateriais, sejam eles metais, cerâmicas, polímeros ou
compósitos, se enquadram. Ressaltamos ainda a necessidade inerente de constantes
pesquisas na promissora área de biomateriais, uma vez que todos os dias nos
deparamos com novos materiais desenvolvidos a partir da ciência e tecnologia de
materiais bem como do crescente desenvolvimento da nanotecnologia.
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Abstract. Biomaterials are an important part of nearly 300,000 products used in health.
The wide diversity of materials that fall into this classification review this work are
proposed to establish a literature about some works developed in the last decade with
respect to biomaterials in several areas of health. Given the literature is presented
undisputed range of applications that biomaterials (metals, ceramics, polymers and
composites), fall. We also emphasize the inherent need for going research in the face of
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Resumo. O estudo para o emprego do amido na substituição do plástico convencional vem ganhando
força e recebendo considerável atenção no cenário dos recursos renováveis. O amido apresenta um
enorme potencial para ser usado na área biomédica como curativos e implantes (substituto de pele). O
presente trabalho visa contextualizar as propriedades físico-químicas do amido extraído do caroço da
manga (Mangifera indica L.) avaliando sua potencial aplicação como biomaterial. As amêndoas do
caroço da manga foram lavadas, descascadas e trituradas em um liquidificador até a obtenção de uma
massa densa e uniforme, liofilizado e passado em peneira 200 mesh. Foram determinadas as análises
físico-químicas, morfológicas e térmicas. O amido apresentou cristalinidade do tipo A, teor de umidade e
cinzas inferiores aos estabelecido pela legislação em vigor para farinhas vegetais, bandas características
de amidos nativos, indicando que o mesmo possui característica amorfa e formatos esféricos a
elipsoidais com tamanhos diferenciados.

Palavras-chave: Biomaterial, Amido, Caroço da manga
1.

INTRODUÇÃO

Polímeros naturais recebem grande atenção na área dos biomateriais, pois suas
similaridades estruturais com as macromoléculas biológicas os tornam facilmente
reconhecidos pelo organismo, além de serem metabolizados a resíduos atóxicos e
naturalmente eliminados (YI et al., 2005). Por essa razão o amido apresenta um
enorme potencial para ser usado na área biomédica como curativos e implantes
(substituto de pele).
A utilização de membranas para liberação controlada de fármacos ou
antimicrobianos é uma técnica que vem sendo aprimorada ao longo dos anos e vem
obtendo resultados promissores devido sua atividade local e sua habilidade em manter
a constância nos perfis de liberação controlada de fármacos (INNOCENTINI- MEI e
MARIANI, 2005). As membranas impregnadas com antimicrobiano, além de absorver
de forma controlada os exsudados, evita a infecção bacteriana (LEE et al., 2000; KHAN
et al., 2000).
Matrizes (scaffolds) à base de amido, utilizando diversas metodologias de
processamento, destinadas a diferentes aplicações da engenharia de tecidos, têm
demonstrado grande interesse na área (GOMES et al., 2007).
Os scaffolds atuam como matrizes para o crescimento de células, sendo
degradadas (por enzimas ou pelo próprio meio fisiológico) ao longo do processo de

172

cicatrização. O desenvolvimento de scaffolds porosos é uma das mais desafiadoras e
interessantes técnicas de engenharia de tecidos e por esta razão tem sido bastante
estudadas com a finalidade de se obter informações quanto a sua estrutura e
capacidade de regeneração de tecidos danificados (REIS, 2005).
A utilização do amido extraído do endocarpo da manga (Mangifera indica L.)
justifica-se pelo problema do desperdício de resíduos agroindustriais e possíveis danos
que estes venham a acarretar ao meio ambiente agregados ao potencial que eles
apresentam como a biodegradabilidade, resultando em grande atrativo científico na
área dos biomateriais, buscando-se simplificação tecnológica e absorção desse valioso
insumo atualmente descartado. Na área de saúde o problema apesar de ser,
relativamente recente, tem crescido em virtude do progressivo aumento da
expectativa de vida das pessoas e da possibilidade de intervenção em problemas
congênitos ou traumas. Assim, o avanço impelido pela necessidade do
desenvolvimento pode ser sustentável, à medida que se buscam novas fontes de
matéria-prima a partir de recursos renováveis.
Este trabalho tem como objetivo extrair e caracterizar o amido do endocarpo do
caroço da manga (Mangifera indica L.), através dos ensaios físico-químicos,
morfológicos e térmicos e avaliar sua possível aplicação como biomaterial.
2.

MATERIAIS E MÉTODO

A matéria prima utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a amêndoa
contida no caroço da manga (Mangifera indica L.) da variedade TOMMY, proveniente
das feiras livres em Campina Grande – PB.
As amêndoas contidas na amêndoa do caroço da manga foram obtidas através de
quebra manual com auxilio de uma faca de inox. As amêndoas foram lavadas,
descascadas e trituradas em um liquidificador até a obtenção de uma massa densa e
uniforme, acrescentando-se água destilada na proporção de 1:4. A massa obtida foi
filtrada em sacos confeccionados com organza (abertura da malha próxima a 100
mesh). A suspensão de amido filtrada foi decantada, em ambiente refrigerado a 5° C
por 24 horas. O sobrenadante foi descartado e o amido suspenso com água destilada
foi novamente decantado. Este procedimento de suspensão e decantação foi efetuado
até que o produto apresentasse cor e textura características de amido. Após esta
etapa as amostras foram levadas ao ultra freezer) a uma temperatura de –60 ºC por 5
dias. As amostras congeladas foram levadas ao liofilizador por 48 horas e passadas em
uma peneira de 200 mesh e em seguida foram caracterizadas através de análises
físico-químicas, térmicas e morfológicas.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O amido obtido da amêndoa do caroço da manga é bastante leve, higroscópico e
de coloração marrom claro.
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3.1Caracterizações Físico-químicas
O amido extraído da amêndoa do caroço da manga apresentou 3,1% de acidez
total titulável e pH em torno de 5,0. A alta acidez é considerada benéfica, pois é
desfavorável ao crescimento da maioria dos microrganismos.
A Tabela 1 ilustra o teor de umidade e cinzas do amido extraído da amêndoa do
endocarpo da manga.

Teor de Umidade

Valor de

Teor de Cinzas

(%)

Referência

(%)

9,228 ± 0,271

 15%

0,59 ± 0,05

Valor de
Referência
 4%

Tabela 1 – Teor de umidade e cinzas do amido extraído da amêndoa do caroço da
manga
O teor de umidade e cinzas do amido extraído da amêndoa do caroço da manga
foram inferiores aos estabelecido pela legislação em vigor (Brasil, 1978) para farinhas
vegetais.
Difração de Raios-X – DRX
A Figura 1 ilustra o difratograma de difração de raios-X do amido extraído da
amêndoa do caroço da manga.
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Figura 1 – Difratograma de raios-X do amido extraído da amêndoa do caroço da
manga
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O amido extraído do endocarpo do caroço de manga apresentou difratograma de
raio x com picos em 2θ com intensidades de 15,3; 17,0; 18,0 e 23,0, picos estes
característicos dos grânulos de estrutura tipo A. A cristalinidade tipo A ocorre na
maioria dos cereais (milho, arroz, trigo, aveia) e é descrita como uma unidade celular
monocíclica altamente condensada e cristalina, onde 12 resíduos de glicose de duas
cadeias no sentido anti-horário abrigam quatro moléculas de água entre as hélices
(OATES, 1997; ELIASSON,2004) e apresentou um grau de cristalinidade de 19,20%.
Espectroscopia na Região de Infravermelho por Transformada de Fourier – FTIR
A Figura 2 ilustra o espectro de absorção no infravermelho por transformada de
Fourier do amido extraído da amêndoa do caroço da manga.
Na Figura 2 verificam-se algumas bandas características, como a banda em 3020 a
3670 cm-1 que é atribuída à deformação axial de O-H em um grupamento hidroxila.
Outra banda observada em 2915 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento C-H. A banda
que aparece em aproximadamente 1148 cm-1, corresponde à ligação glicosídica α-1,4
C-O-C.
Bandas localizadas em 1467, 1440, 1240 e 860 cm-1 podem ser atribuídas a
vibrações do grupamento CH2. A banda observada em 1642 cm-1 está relacionada com
a água ligada. As bandas localizadas em aproximadamente 1157, 1141, 1074 e 982 cm1
podem ser atribuídas ao alongamento C–O e C–C. As bandas localizadas em 1065 cm1
são características da região mais organizada do amido (cristalina) e a banda em 1028
cm-1 é característica da região amorfa.
O espectro de FTIR do amido extraído da amêndoa do endocarpo da manga
apresentou bandas características de amidos nativos e indicou que o amido estudado
é um amido de característica amorfa, corroborando com os resultados de DRX
(IURCKEVICZ, 2014).
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Figura 2 – Espectro de absorção no infravermelho por transformada de Fourier
do amido extraído da amêndoa do caroço da manga
3.2 Caracterizações Morfológicas
A Figura 3 ilustra as fotomicrografias do amido extraído da amêndoa do caroço
da manga com aumentos de 1000x; 2000x e 4000x.

Figura 3 – Fotomicrografias do amido extraído da amêndoa do endocarpo da
manga com aumentos de: (a) 1000x; (b) 2000x e (c) 4000x.
Os grânulos do amido das amêndoas do caroço da manga apresentaram formato
irregular com predominância de formatos esféricos a elipsoidais e tamanhos
diferenciados. A superfície dos grânulos apresentou-se lisa com algumas ranhuras
causadas provavelmente pelo método de extração.
Através da microscopia eletrônica de varredura observou-se que a forma e o
tamanho dos grânulos de amido nativo são distintos entre as espécies vegetais, os
grânulos são organizados em zonas cristalinas alternadas por outras semicristalinas
devido à alternância dos períodos de síntese ocorridos nos amiloplastos. A forma e o
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tamanho dos grânulos de amido podem variar de acordo com espécies de plantas e
maturação.
3.3 Caracterizações Térmicas
A Figura 4 ilustra as curvas de TG/TGA do material amiláceo extraído da amêndoa
do endocarpo da manga.

Figura 4 - curvas de TG/TGA do material amiláceo extraído da amêndoa do caroço
da manga.
Através da Figura 4 observam-se dois eventos térmicos de perda de massa. O
primeiro ocorreu entre 45 – 95 oC e foi atribuído à evaporação de água absorvida pelo
material amiláceo . O segundo evento está relacionado à etapa de degradação térmica
dos constituintes majoritários do amido, e minoritários como proteínas e lipídios, com
início da degradação em torno de 295 oC, com perdas de massa correspondentes a
81,84% e 17,61%.
De acordo com as análises térmicas o amido quando submetido ao aquecimento,
inicialmente passa por uma série de modificações irreversíveis, com alteração
estrutural do polímero e a formação de produtos solúveis em água. Quando a
temperatura aplicada ultrapassa os 300 oC ocorre a decomposição do mesmo. No
início ocorre alteração estrutural do polímero, gerando pirodextrinas como produtos.
Em temperaturas mais elevadas, a decomposição das macromoléculas conduz à
formação de levoglucosanas, furfural e produtos voláteis de menor massa molar
(AGGARWAL, DOLLIMORE, 1998).
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4.

CONCLUSÃO

O método utilizado para a extração do amido a partir das amêndoas do caroço
de manga foi eficiente, pois os resultados das análises físico-químicas se apresentaram
conforme de acordo com a Legislação Brasileira.
Através da análise de difração de Raios-X o amido extraído apresentou
cristalinidade do tipo “A”. A cristalinidade tipo “A” ocorre na maioria dos cereais
(milho, arroz, trigo, aveia) e é descrita como uma unidade celular monocíclica
altamente condensada e cristalina, onde 12 resíduos de glicose de duas cadeias no
sentido anti-horário abrigam quatro moléculas de água entre as hélices.
O espectro de FTIR do amido extraído da amêndoa do caroço da manga
apresentou bandas características de amidos nativos e indicou que o amido estudado
é um amido de característica amorfa, corroborando com os resultados de DRX.
Através da microscopia eletrônica de varredura observou-se que a forma e o
tamanho dos grânulos de amido nativo são distintos entre as espécies vegetais, os
grânulos são organizados em zonas cristalinas alternadas por outras semicristalinas
devido à alternância dos períodos de síntese ocorridos nos amiloplastos. A forma e o
tamanho dos grânulos de amido podem variar de acordo com espécies de plantas e
maturação.
As análises realizadas no amido extraído da amêndoa do caroço da manga
apresentaram resultados compatíveis com os amidos comerciais. De acordo com os
resultados obtidos o amido apresentou características adequadas para ser utilizado
como um biofilme. Será avaliada a viabilidade celular do biofilme de amido de manga
visando sua aplicação como um biomaterial.
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Abstract. The study for starch employment in the substitution of conventional plastic has been
gaining strength and receiving considerable attention in the scenario of renewable resources.
Starch is huge potential for use in the biomedical field as dressings and implants (skin
substitutes). This study aims to contextualize the physicochemical properties of starch
extracted from the core of the sleeve (Mangifera indica L.) evaluating its potential application
as a biomaterial. Almonds from the core sleeve were washed, peeled and crushed in a blender
to obtain a dense and uniform mass, lyophilized and passed on 200 mesh sieve. They
determined the physical-chemical, morphological and thermal analyzes. The crystallinity of the
starch had type A, moisture content and ash lower than those established by law for vegetable
flour, characteristic bands of native starches, indicating that it has feature amorphous and
spherical to ellipsoidal shapes with different sizes.
Keywords: Biomaterial, starch, Core sleeve

180
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Resumo. Biomateriais são substâncias de origem sintética ou natural que substituem e/ou
estimulam sistemas biológicos que deixaram de ter suas funções, como exemplo a restauração
de funções teciduais. Tendo em vista o potencial antioxidante da norbixina (carotenoide
dicarboxílico encontrado na Bixa orellana L.) e de biodegradabilidade e biocompatibilidade do
polihidroxibutirato (PHB) (polímero natural sintetizado a partir de bactérias), objetivou-se
preparar membranas de PHB e PHB/norbixina a 10%, para fins cicatrizantes, e caracterizá-las
por meio de espectroscopia com infravermelho por transformada de Fourrier (FTIR),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS),
Fluorescência de Raio-X, Termogravimetria Analítica (TGA) e Calorimetria Exploratória
Diferencial (DSC). Obteve-se membranas homogêneas, com espectros dos grupos funcionais
característicos e boa estabilidade térmica das amostras, além de sugerir interação de
propriedades coligativas e melhor degradação da membrana PHB/Norbixina em relação à de
PHB.
Palavras-chave: Norbixina. Polihidroxibutirato. Polímero. Biomateriais.

1.

INTRODUÇÃO

Biomateriais são substâncias de origem sintética, natural ou natural modificada,
destinados a estar em contato e interagir com o sistema biológico. Esses materiais têm
aplicações na área médica, odontológica, engenharia de tecidos, drogas, etc., devido à
biocompatibilidade, capacidade de dissolução no interior dos organismos e
propriedades mecânicas adequadas a tais aplicações. Por outro lado, os biomateriais
apresentam propriedades que permitem a sua interação com um tecido de origem
natural podendo induzir a sua regeneração [Guastaldi, Aparecida, 2010; Camilo,
Maset, Rollo, 2012].
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A síntese de novos biomateriais decorre de um rápido progresso e realizações de
pesquisas científicas na área de engenharia de materiais e se faz necessário o
conhecimento sobre as interações entre biomateriais, tecidos biológicos e
desempenho em uso clínico [Sinhoreti, Vitti, Correr-Sobrinho, 2013].
Dentro deste contexto, o polihidroxibutirato (PHB), um polímero natural
pertencente à classe dos polihidroxialcanoatos (PHAs) - é um poliéster saturado linear,
parcialmente cristalino, com a característica única de ser um termoplástico
biodegradável produzido por bactérias a partir de fontes de carbono renováveis, como
a cana-de-açúcar, com propriedades semelhantes aos de plásticos derivados do
petróleo, como o polietileno e polipropileno [Aarthi, Ramana, 2011; Melo et al., 2012;
Villanova, Oréffice Cunha, 2010].
Por outro lado, os compostos ativos do urucum (Bixa orellana L.), em especial a
bixina e norbixina, são reconhecidos pelas suas propriedades antioxidante,
antimicrobiana e antitumoral, em destaque a norbixina, um carotenoide dicarboxílico
presente no pericarpo das sementes da (Bixa orellana L.). Estes compostos ativos são
utilizados na indústria alimentícia e têxtil como corantes naturais e para tingimento de
tecidos. Além disso, eles têm a capacidade de reagir contra radicais livres. Na
literatura, estão relatados diversos estudos sobre os efeitos genotóxicos, teratogênicos
ou mutagênicos desses materiais, que objetivam avaliar as propriedades de interações
com meio biológico em animais [Muthukumar et al., 2014; Santos et al., 2014; YusáMarco et al., 2008; Zang, Zang, 2013].
O objetivo desse trabalho inédito é sintetizar, caracterizar e estudar o
comportamento da biomembrana de PHB e PHB/Norbixina, para posterior avaliação
da sua adequação como agente cicatrizante em sistema biológico.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais
Norbixina extraída do urucum (Bixa orellana L.). Polihidróxibutirato (PHB), fornecido
pela PHB Industrial S/A (Serrana, SP – Brasil), preparado a partir da fermentação da
sacarose por bactérias “Alcaligenes Eutrophus”. Reagentes: hidróxido de sódio, ácido
clorídrico e clorofórmio (Synth) - usados como recebido.
Extração da norbixina. A norbixina foi extraída a partir de sementes do urucum
(Bixa orellana L.), oriundas de Presidente Dutra-MA. Inicialmente 40 g de sementes,
previamente livres de impurezas, foram colocadas num béquer de 250 mL. Em seguida
foram adicionados ao béquer 80 mL de NaOH a 5%, dando início a reação de
saponificação. A mistura permaneceu sob agitação por 5 minutos. Após esse tempo, os
resíduos das sementes foram separadas da solução resultante por filtragem simples.
Na sequência foi adicionado ao extrato de urucum resultante aproximadamente 10 mL
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de HCl (gota a gota) até a precipitação da norbixina, onde foi observado uma mudança
de coloração, confirmando qualitativamente a obtenção da norbixina. O precipitado foi
separado da solução de urucum por filtração e lavada com água destilada até atingir
um pH entre 5,5 e 6,0. Após a filtração, a norbixina foi vestida em placa de petri e seca
em estufa a 70 ºC por 50 minutos. O pó resultante foi triturado e mantido em
dessecador.
2.2 Preparação das membranas
Dois tipos de membranas foram preparadas, uma contendo somente
polihidróxibutirato e a outra contendo 0,050g de PHB para 0,005g de norbixina (10%).
Na preparação das membranas: (a) inicialmente o polihidróxibutirato foi deixado em
clorofórmio por 2 horas. (b) Após esses período, o PHB em clorofórmio foi aquecido
sobre agitação e mantido a 60 ºC por mais 2 horas. (c) Na membranas contendo
somente PHB, após a solução atingir a temperatura ambiente, a mistura foi então
vertida sobre placa de petri e deixada em repouso por 24 horas. Nas membranas de
polhidróxibutirato com norbixina, após a etapa (b) o pigmento em clorofórmio foi
adicionado ao PHB, seguindo o mesmo processo final da etapa (c).
2.3 Caracterização das membranas
A caracterização das membranas foi realizada no Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Materiais (PPGEM) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí (IFPI). Os espectros das membranas (PHB e PHB/norbixina) e pó de
norbixina foram obtidos por infravermelho por transformada de Fourrier (FTIR) na
faixa de número de ondas 4000 e 400 cm-1 no aparelho IRAffinity-1 SHIMADZU. A
composição elementar das amostras foi estudada por meio de Dispersive X-ray
Spectroscopy (EDS) acoplada ao Scanning Electron Microscope (MEV), Shimadzu SSX550, 15.0 kV, magnificação em 500x. As termogravimetrias analíticas foram obtidas
com média de massa de 12 mg na faixa de temperatura entre 26 e 1000 °C, na razão
de aquecimento de 10°C.min-1 sob atmosfera de nitrogênio, com vazão de gás da
ordem de 50mL.min-1, no aparelho TGA-51 SHIMADZU; a calorimetria exploratória
diferencial foi realizada no aparelho DSC-60 Plus SHIMADZU, nas mesmas condições do
TGA, com massa em média de 6 mg até a temperatura de 500 °C. A fluorescência de
raio-x foi realizada no PANalytical Epsilon 3-XL a 50 Kv, 300 µc, em filtro de prata
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As membranas obtidas são aparentemente homogêneas, como pode ser visto na
Fig. 1. Tanto a norbixina quanto o PHB mostraram-se solúveis em clorofórmio
facilitando a formação das membranas, as quais apresentaram um boa consistência
com espessura média de aproximadamente 50
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Fig. 1. A) Membrana de Polihidroxibutirato. B) Membrana de PHB com norbixina.
A Figura 2 apresenta os espectros das FTIR dos três tipos de amostras. No espectro
do PHB são apresentadas bandas em 1278 cm-1, associada ao estiramento (C-O), e em
1725 cm-1, atribuída ao estiramento (C=O). Também há picos na região 2985 e 2950
cm-1 relacionados ao estiramento (C-H). Estes achados, bem característicos, são
confirmados em outros estudos similares [Aarthi, Ramana, 2011; Carvalho, 2011;
Cervantes-Uc et al., 2014].
O espectro da norbixina apresentou banda larga e forte na região de 3555-3311 cm1
, a qual sugere estiramento de (O-H) de álcool, sobreposta à banda (O-H) de ácido.
Outros achados característicos foram: grupo metil em 2923 e 2851 cm-1, estiramento
do grupo (C=O) em 1719 cm-1, banda em 1611 cm-1 correspondente a alcenos e
estiramento de grupo (C-O) em 1285 cm-1. Espectros semelhantes também foram
citados em outras pesquisas afins [Yusá-Marco et al., 2008; Costa, Chaves, 2005;
Teixeira et al., 2013; Zongo et al., 2015]. Não foram observados picos da norbixina na
membrana PHB/norbixina, provalvemente por conta da baixa concentração de
norbixina (10 %). No entanto, houve um ligeira diminuição dos picos do PHB na
mesma, quando comparados à membrana de PHB, o que poderia sugerir uma
interação apenas física entre estes materiais.
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Fig. 2. Espectroscopia FTIR de pó de norbixina e das membranas de PHB e de PHB/Norbixina.

Em um estudo similar, no qual um compósito foi preparado com microesferas de
colágeno e extratos da Bixa orellana L., foi feita caracterização quanto às propriedades
físico-químicas FTIR, espectroscopia de Raman, Difração de raio-x, MEV e análise do
tamanho da partícula, além de aplicação in vitro. Foram encontradas boas
propriedades antimicrobianas contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli; quanto
às propriedades anticancerígenas, a linha de células MCF-7 apresentou 83,46% de
morte celular em 1000 µg/well [Muthukumar et al., 2014].
Ainda em relação a este estudo [Muthukumar et al., 2014], no tocante à análise
fisicoquimica com FTIR, as microesferas de colágeno apresentaram amidas (picos
específicos de proteínas) e o extrato de Bixa orellana L., a partir das folhas, apresentou
grupos álcool, alcano, fenólico e aminas alifáticas, ao passo que as microesferas de
colágeno incorporada a estes extratos revelou picos característicos de ambos,
indicando assim a sua incorporação. O MEV confirmou os achados do FTIR ao revelar
revestimento de extratos de Bixa orellana L. na superfície microesferas de colágeno
pelo método de adsorção simples.
Na Figura 3, observa-se as micrografias das amostras com magnificação em 500x
pelo MEV. Por conta da baixa estabilidade térmica do PHB, não foi possível obter
imagens numa magnificação maior. A Rugosidade encontrada na micrografia de
PHB/norbixina é referente à fibra de carbono e se deve à fina espessura deste
membrana. Em 3.A observa-se que a membrana de PHB apresentou superfície
homogênea. Em 3.B percebe-se a dissolução de norbixina em PHB, porém não em sua
totalidade, pois observa-se grãos não dissolvidos da norbixina.
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Fig. 3. Microscopia Eletrônica de Varredura em magnificação de 500x. A) Membrana de
PHB. B) Membrana de PHB/norbixina.

Na Figura 4, o EDS, conforme o esperado, detectou carbono e oxigênio como
principais elementos químicos nas amostras de ambas as membranas. Além disso, a
contagem de elementos do EDS sugere que houve formação de ligações covalentes,
pois houve redução da altura dos picos e aumento da largura dos mesmos em relação
ao carbono e oxigênio encontrados na membrana de PHB/norbixina em relação à
membrana de PHB.

Fig. 4. Energia Dispersiva por raio-x. A) Elementos químicos da membrana de PHB. B)
Elementos químicos da membrana PHB+Norbixina.
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Resultados semelhantes foram encontrados na literatura. Um estudo, no qual o
PHB foi produzido por H. nitroreducens, apresentou espectros praticamente idênticos
ao obtido a partir de um polímero comercial, com a mesma composição elementar
(principalmente carbono e oxigênio), embora pequenas quantidades de solo tenham
sido encontradas, o que pode estar relacionada ao método de extração e purificação
do polímero [Cervantes-Uc, 2014].
Confirmando os achados do EDX e FTIR, a análise com FRX revelou um bom
rendimento das amostras. A membrana PHB/Norbixina (99,962 %) apresentou um
rendimento de concentração intermediário entre a membrana de PHB (99,983 %) e pó
de norbixina (99,562 %), com percentual de impurezas inorgânicas respectivamente de
0,038%, 0,017% e 0,44%.
As medidas térmicas foram dispostas na Fig. 5. A Tabela 2 apresenta os processos
endodérmicos das amostras na curva DSC.

Fig. 5.A) Termogravimetria das amostras em porcentagem de massa. B) Calorimetria
exploratória diferencial das amostras.
Tabela 1. Fluxo de calor das amostras.

Transição vítrea (TG)
Fluxo de calor TG
Ponto de Fusão (PF)
Fluxo de calor PF
Ponto de Ebulição (PE)
Fluxo de calor PE

PHB
148,22 °C
0,95 mW
169,24 °C
69,33 mJ
263,15 °C
116,14 mJ

Na análise termogravimétrica, Fig.
de massa em uma única etapa. Tal
massa gradual em um única etapa é
noutros estudos [Carvalho, 2011;

PHB/Norbixin
149,38 °C
0,77 mW
167,93 °C
198,92 mJ
237,18 °C
928,88 mJ

Norbixin
171,93 °C
14,08 mJ
-

5A, ambas as membranas apresentaram perda
comportamento térmico de decomposição de
característico do PHB e também foi registrado
Machado et al., 2010]. A membrana de
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PHB/Norbixina (98% da massa a 270 °C) apresentou uma ligeira redução na
temperatura de degradação de massa em comparação à membrana de PHB (98% de
degradação da massa a 287°C), visto que a degradação da norbixina se deu em etapas,
assim como em outros estudos [Pagnan, 2014; Silva, 2006; Silva et al., 2007; Silva,
Couto, Contatino, 2008], com início em torno de 176,29 °C - temperatura inferior em
relação à curva TGA do PHB, deslocando a curva de degradação do compósito à
esquerda.
Na curva DSC, Fig. 5B, observa-se que as amostras apresentaram processos
endodérmicos (Fig. 5B, Tabela 2), com distinto comportamento cristalino do PHB,
semelhante a outros estudos [Pachekoski, Dalmolin, Agnelli, 2015]. A norbixina
promoveu um diminuição na temperatura de fusão e de ebulição da membrana
PHB/Norbixina, deslocando seu ponto de fusão e de ebulição à esquerda em relação à
membrana de PHB, sugerindo interações coligativas entre as estruturas e uma
provável maior degradação da membrana PHB/Norbixina em relação à membrana PHB
– uma propriedade interessante para sua aplicação como biomaterial. Estas interaçoes
fisico-químicas não foram visualizadas no FTIR.
4.

CONCLUSÃO

Foram obtidas membranas homogêneas, com boa estabilidade térmica, cujas
amostras revelaram espectros característicos dos seus grupos funcionais e com
composição elementar confirmada pelo EDS e FRX, sugerindo uma melhor degradação
da membrana PHB/Norbixina em relação à membrana PHB, o que pode otimizar o seu
uso como biomaterial. Para uso como materiais biológicos, sugere-se a avaliação dos
seus efeitos cicatrizantes e de genotoxicidade com teste de aplicação in vivo ou in
vitro.
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Abstract. Biomaterials are substances of synthetic or natural origin that replace and / or
stimulate biological systems that no longer have their functions, for example: the restoration of
tissue functions. In view of the antioxidant potential of norbixin (dicarboxylic carotenoid found
in Bixa orellana L.) and from the biodegradability and biocompatibility of polyhydroxybutyrate
(PHB) (natural polymer synthesized from bacteria), it was aimed at preparing membranes of
PHB and PHB/Norbixin to 10%, for healing purposes, and characterize them through Fourier
transformed infrared spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy
Dispersive Spectroscopy (EDS), x-ray fluorescence (FRX), Thermogravimetry Analytics(TGA and
Differential Scanning Calorimetry (DSC). It was obtained homogenous membranes with spectra
of the characteristic functional groups and good thermal stability of the samples, besides
suggests interaction colligative properties between the materials given the better degradation
of PHB/Norbixin membrane compared to PHB membrane.
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Resumo. Nos últimos anos, vem crescendo o interesse por novas fontes de amidos naturais para
utilização como biomateriais. Devido ao elevado teor de amido em seu caroço, a jaca apresenta
potencial como matéria-prima na extração de amido comercial, já que estes são descartados na
natureza. Desta forma este trabalho tem como objetivo extrair e caracterizar o amido do caroço de jaca
para a produção de filmes. Os caroços de jaca foram lavados, descascados e triturados em um
liquidificador até a obtenção de uma massa densa e uniforme. A suspensão de amido filtrada foi
decantada, congelada, liofilizada e caracterizada. Foram determinadas análises físicas, químicas,
morfológicas e biológicas. O teor de umidade e cinzas apresentaram valores aceitáveis para farinhas
vegetais de acordo com a legislação brasileira. O amido apresentou cristalinidade do tipo A, picos
característicos de amido, de acordo com o FTIR e 80% de viabilidade celular, apresentando potencial
utilização como biomaterial.

Palavras-chave: Amido, Caroço de Jaca, Biomateriais
1.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos vem crescendo o interesse por novas fontes de amidos naturais
que possam ser usados na indústria, tanto de alimentos quanto de biomateriais. A
jaqueira (Artocarpus heterophilus), da família Moraceae, Dicotyledoneae, originária da
Ásia, foi trazida para o Brasil pelos portugueses, sendo bem adaptada devido ao clima
tropical. Da planta atualmente são utilizados a madeira, folhas, frutos e sementes para
diversos fins. O uso das sementes como fonte de amido, no entanto, pode ser uma
opção já que os mesmos normalmente são descartados (ASCHERI, 1987). O amido é
carboidrato de reserva de várias plantas, ocorrendo nos cloroplastos das folhas e nos
amiloplastos dos órgãos de reserva. Ocorre sob forma de grânulos apresentando
forma, dimensão que variam com sua origem. O amido, de modo geral, é utilizado em
todos os países e seu consumo aumenta com o grau de desenvolvimento, inclusive
neste caso, seria mais uma fonte de matéria-prima para a fabricação de bioplástico
(PERONI, 2003). A situação do setor de amido no mundo pode ser resumida em dois
pontos principais: dificilmente novos reagentes químicos ou derivados serão
aprovados para uso alimentar, e nos amidos existentes, os níveis permitidos de
tratamentos químicos para a modificação permanecerão estacionados (PERONI, 2003).
Grânulos de amido são insolúveis em água fria, mas quando aquecidos, ocorre um
inchamento irreversível destes, produzindo uma pasta viscosa. Este fenômeno é
conhecido como gelatinização do amido, e depende dentre outros fatores da fonte do
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amido, da concentração e da temperatura de aquecimento. A temperatura inicial de
gelatinização depende do método de medida e relação amido-água, do tipo de grânulo
e heterogeneidade dentro do grânulo (CEREDA, 1992). As necessidades das indústrias
que utilizam amido estão cada vez mais complexas, fazendo com que o setor produtivo
esteja em busca de novas tecnologias, bem como de amidos naturais com
características físico-químicas diferenciadas. Esses amidos poderiam substituir amidos
quimicamente modificados ou abrir novos mercados para amidos. As fontes de amido
devem ser adaptáveis a determinadas regiões e ter bom rendimento agrícola. A
semente de jaca apresenta grande potencial para uso como matéria-prima amilácea,
tendo em vista uma grande quantidade de amido. Os caroços da jaca apresentam uma
necessidade de tratamento térmico em baixas temperaturas antes da extração,
apresentando resultados satisfatórios em relação ao rendimento e baixa concentração
de material secundário. Amidos nativos e modificados têm grande importância na
indústria de alimentos, bem como na produção de biomateriais, sendo empregados,
especialmente, como suportes para crescimento de células na engenharia de tecidos,
cimento ósseo para regeneração de ossos, hidrogéis para liberação controlada de
fármacos, filmes biodegradáveis para utilização em embalagens, entre outros (SILVA,
2010). Pesquisas com diferentes materiais têm sido desenvolvidas na tentativa de
minimizar o problema da poluição através da obtenção de plásticos biodegradáveis,
em sua maioria compostos por biopolímeros, tais como amido e proteínas.
2.

MATERIAIS E MÉTODO

A jaca foi obtida no comércio local em Campina Grande – PB. A extração do amido
de jaca foi realizada de acordo com metodologia descrita por Pérez e colaboradores
(1998) com algumas modificações. Os caroços de jaca foram lavados, descascados e
triturados em um liquidificador até a obtenção de uma massa densa e uniforme,
acrescentando-se água destilada na proporção de 1:4. A massa obtida foi filtrada em
sacos confeccionados com organza (abertura da malha próxima a 100 mesh). A
suspensão de amido filtrada foi decantada, em ambiente refrigerado a 5 °C por 24
horas. O sobrenadante foi descartado e o amido foi suspenso com água destilada e
decantado novamente. Este procedimento de suspensão e decantação foi efetuado
até que o produto apresentasse cor e textura características de amido. Após esta
etapa o amido foi liofilizado por 48 horas e passado em peneira 200 mesh. Foram
determinados os teores de umidade e de cinzas, Difração de raios X (DRX),
Espectroscopia na Região de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR),
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Citotoxicidade.
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Teor de Umidade e Cinzas
A Tabela 1 ilustra o teor de umidade e o teor de cinzas do amido extraído do
caroço de jaca.
Teor de Umidade

Valor de

Teor de Cinzas

(%)

Referência

(%)

9,12 ± 0,25

 15%

0,34 ± 0,1

Valor de
Referência
 4%

Tabela 1 – Teor de umidade e cinzas do amido extraído do caroço de jaca.
O teor de umidade encontrado no amido de jaca inferior aos 15% estabelecido
pela legislação em vigor (BRASIL, 1978) para farinhas vegetais. O amido apresentou um
teor de cinzas abaixo do teor máximo de 4% permitido para a farinha de vegetais pela
legislação brasileira.
3.2 Difração de Raios X
A Figura 1 ilustra o gráfico do grau de cristalinidade do amido extraído do
caroço da jaca.
A análise por técnica de difração de raios X permite distinguir os três tipos de
cristalinidade para os grânulos que, dependendo de sua forma e estrutura cristalina,
denominam-se A, B e C. Estes padrões de cristalinidade dependem, em parte, do
comprimento das cadeias de amilopectina, da densidade de empacotamento dentro
dos grânulos, bem como da presença de água. Amidos com cristalinidade do tipo A
apresentam picos de intensidade nos ângulos de difração 2θ em aproximadamente
15,3°; 17,1°; 18,2° e 23,5°; tipo B em aproximadamente 5,6°, 14,4°; 17,2°; 22,2° e 24°;
tipo C em aproximadamente 5,6°, 15,3°; 17,3° e 23,5°. Há ainda, um quarto tipo de
cristalinidade, o tipo V, formado pela cristalização da amilose com lipídios, que
apresenta picos de intensidade nos ângulos de difração 2θ em aproximadamente
12,6°, 13,2°, 19,4° e 20,6° (LIMA et al, 2012) .
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Figura 1: Grau de cristalinidade do amido de jaca
O amido de jaca apresentou difratograma de raios X com picos em 2θ referentes
ao padrão de cristalinidade do tipo A com intensidades de 15,2, 17,0 e 18,6 e 23,3. A
cristalinidade tipo A ocorre na maioria dos cereais (milho, arroz, trigo, aveia) e é
descrita como uma unidade celular monocíclica altamente condensada e cristalina,
onde 12 resíduos de glicose de duas cadeias no sentido anti-horário abrigam quatro
moléculas de água entre as hélices (OATES, 1997; ELIASSON,2004).
3.3 Espectroscopia na Região de Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR
A Figura 2 apresenta os Espectros de FTIR para o amido extraído do caroço da
jaca. O espectro apresentou bandas de absorção de 3000 a 3500 cm -¹ correspondente
à absorção dos grupos hidroxila livre inter e intramolecular do amido. Bandas de
absorção a aproximadamente 2926 cm-1 e 2897 cm-1 indicam estiramento C-H. As
Bandas de absorção em 1648 cm-1 e 1400-1460 cm-1 correspondem à água ligada em
C-C e C-O-H, respectivamente. Bandas localizadas a aproximadamente 1458 cm-1, 1242
cm-1 e 860 cm-1 são designadas como vibrações associadas com grupos CH2. As
absorções em 1340 cm-1 e 1024 cm-1 tem sido relacionadas a deformações de grupos
C–OH. Os modos relacionados a deformações C-CH foram identificados em torno de
1418 cm-1, 1205 cm-1 e 1080 cm-1, enquanto que estiramentos C-O e C-C
correspondem
a
bandas
em
1153
cm-1,
1107 cm-1 e 933 cm-1 (PELISSARI, 2009).
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Figura 2: Espectros de FTIR do amido extraído do caroço da jaca
3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV
A Figura 3 ilustra a micrografia dos grânulos de amido de jaca com aumento de
2000x e 6000x.

Figura 3: Micrografia dos grânulos de amido de jaca
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) permitiu analisar a morfologia dos
grânulos de amido de jaca. Os grânulos apresentaram formato arredondado, na forma
de sino e alguns irregulares apresentando cortes na sua superfície que são
característicos deste amido.
3.5 Citotoxicidade
Para a avaliação da Citotoxicidade foram confeccionados filmes utilizando 3%
de amido em água destilada. A Figura 4 apresenta o percentual de Citotoxicidade dos
filmes de amido de jaca. De acordo com a norma I.S. EN ISO 10993-5:2009 a viabilidade
celular deve ser ≥ 70% em comparação com o grupo controle.
Os resultados observados na Fig. 4 confirmam que as amostras analisadas
apresentaram-se em conformidade com a norma utilizada. Isto demonstra a
possibilidade de aplicação como biomaterial.
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Figura 4: Percentual de Citotoxicidade dos filmes de amido de jaca
4.

CONCLUSÃO

A extração do amido foi realizada de forma prática e o mesmo apresentou
baixa porcentagem de interferentes, mostrando-se limpo e concentrado. O amido
apresentou um teor de umidade e cinzas compatíveis aos estabelecidos pela legislação
brasileira e padrão de cristalinidade do tipo A. O FTIR apresentou picos característicos
de amidos comerciais. As micrografias do amido extraído do caroço de jaca mostraram
grânulos na forma de sino, com apresentação de cortes, característicos deste tipo de
amido. De acordo com os resultados de citotoxicidade os filmes de amido
apresentaram viabilidade celular, podendo ser utilizado na indústria de alimentos, de
embalagens e de bioamateriais.
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Abstract. In the last years, has been growing interest in new sources of natural starches for
use as biomaterials. Due to the high starch content in its core, the jackfruit shows potential as a
feedstock, in commercial starch extraction, since these are disposed in nature. Thus this work
aims extract and characterize the starch core jackfruit for the production of films. The core
jackfruit were washed, peeled and crushed in a blender to obtain a dense and uniform mass.
The filtered starch slurry was decanted, frozen, lyophilized and characterized. Were determined
physical, chemical, morphological and biological analyzes. The moisture content and ash
presented acceptable values for vegetable flours according to Brazilian law. The crystallinity of
the starch had type A, characteristic peaks starch, according to FTIR and 80% cell viability
having potential use as a biomaterial.

Keywords: Starch, Core of Jackfruit, Biomaterials
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Abstract.
The absorbable polyacid, poly (L-Lactide) (PLLA) is one of the most frequently used and
studied materials in tissue engineering. This work synthesized a PLLA through ringopening polymerization and proposed the use of it to produce nanofibers, through the
electrospinning process. The PLLA synthetized was analyzed by FTIR and its
biocompatibility verified by the MTT (Sigma) and Live/Dead® (Molecular Probes)
assays. The electrospinning process to obtain a nanofiber mat was morphologically
analyzed by scanning electron microscopy (SEM).The assays were performed in contact
with human mesenchymal cells at varying times. According to the ANOVA test, there
aren´t statistically significant differences between the PLLA and the (CT-) after 24 and
48 hours of culture (p>0.05).However after 72 hours, the cells cultured with PLLA
showed higher proliferation when compared to (CT-), considered statistically
significant (p<0.05). The high rates of viability and proliferation of cells in contact with
the PLLA shown by MTT and Live/Dead® at different times, demonstrate that the
synthetized PLLA is a biocompatible material. The production of nanofibers with it was
also successful. This shows that the PLLA synthetized is an extremely useful
biomaterial, which can assist in the manufacturing of nanofibers that can be adapted
for different biomedical applications.
Keywords: Biomaterials, PLLA, Material synthesis, Nanofibers, Tissue-engineering

1. INTRODUCTION
In the last few years, there had been a rising interest in biomaterials and tissue
engineering. This awareness is an outcome of the crucial role of those in the medical
field. Biomaterials are biocompatible and bioactive, with the aim to interact with
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biological systems, as well as repair functions of living tissues and organs (Barca et. al.,
1997; Burns et. al.,1998).
The polymers constitute a very extensive class of biomaterials. These biomaterials
must show proper mechanical properties as well be biocompatible characteristics, to
be used in the human body. Therefore, they shouldn´t exhibit any local or systemic
hostile biological response. The material must be then non-toxic, non-carcinogenic,
non-antigenic and non-mutagenic. In blood applications, they need also be nonthrombogenic (Jahno, 2005).
The most pertinent variables of the biomaterials ought to be studied in point, such as
biocompatibility, biodegradability, bioabsorbable capacity, degradation rate, surface
finish (pore diameter and porosity), etc (Maia et.al.,2010).
Biomaterials might display a low, medium or high likely risk to human safety,
associated on the kind and length of patient contact with it. One of the proposed steps
is the in vitro rating of the cytotoxicity of the biomaterial, which are indispensable for
the biocompatibility evaluation of a biomaterial (Theiszová et.al.,2005) and so, an
imperative aspect in the research for tissue engineering.
Currently, different biomaterials are used in the medical field. We can find
bioabsorbable screws and pins, biodegradable peripheral stents and suture materials.
Often these materials are made of poly (L-Lactide) (PLLA) and others compounds which
has that polymer. The PLLA is degraded thru simple hydrosilys, disrupting the molecule
into small units, and so its products can then be removed from the body by natural
metabolic paths, such as citric acid cycle, or through renal excretion (Junior, 2007).
Hence, no surgical removal of the materials is required and over the time, the new
tissue can be molded replacing the mechanical purpose of the implant itself.
PLLA has drawn attention for of its outstanding biocompatibility and mechanical
properties. It also grants a diversification of applications, since simple variations in
their physical and chemical structure may make it suitable in different areas. Previous
works done by our group (Lopes et.al.,2014) have shown that the PLA can be attained
using diverse routes. Presently, direct condensation and ring-opening polymerization
are the mostly chosen production techniques.
PLLA it is not just a biodegradable and biocompatible material, it furthermore presents
a mechanical reaction similar to collagen, as a semi crystalline structure, with an
outstanding elastic capability, features that makes the polymer a excellent candidate
for electrospinning (Roh et.al,2008;Amass et.al.,1998; Gupta et.al,2007; Saviolo
et.al.,2012). Electrospinning of biopolymers had been heavily used in the past few
years to manufacture polymeric fibers of Nano-dimensions (Guerrini et.al, 2009).
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The electrospinning fibers have extraordinary characteristics due to the biomimetic
features dwelling on the fiber diameter, with less than 1000 nanometers in diameter,
in addition to the high surface area/volume ratio (Zeng et.al,2003). In the
electrospinning process, a syringe and a metallic electrode are used, connected to a
grounded high voltage source is immersed in the polymeric solution. An electrical
tension is administrated and when the electrostatic forces exceeds the solution's
surface tension, the hemispherical surface of the capillary's drop (Taylor's cone)
extends and an electrically charged jet of polymeric solution is produced. Throughout
the jet's course to the collector, the solvent evaporates; therefore solid nanofibers are
made and yield in the form of non-woven mats on the metal collector. The variables of
this procedure are several: solutions concentration, solvent type, applied electrical
field, ionic salts addition, flow rate, temperature and others (Guerrini et.al. ,2009).
This work will present indication about the synthesis of PLLA scaffolds as well evaluate
the biocompatibility of it, through cytotoxicity assays. It will also show the capacity to
manufacture nanofibers with the synthetized polymer, which can be used to different
medical devices.
2. MATERIALS AND METHODS
Poly-lactic acid (PLLA) synthesis.
The synthesis of PLLA was performed thru bulk polymerization by addition L-lactide
monomer into a glass reactor holding the catalyst Sn (Oct) 2 (Sigma). The ratio
monomer/catalyst was 0.5%. The mixture was submerged in an oil bath at 140°C for 2
hours under nitrogen flow. The formed polymer was dissolved in chloroform, CHCl 3
(Merck), precipitated in ethyl alcohol and dried in a vacuum oven at 60°C for 12 hours.
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
The functional groups of the manufactured PLLA were evaluated by Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR), and compared with standard commercial polymer, PLLA
(PURAC). The samples were analyzed by ATR accessory SMART mode OMNI-SAMPLER
in an infrared Fourier transform spectrometer Thermo Scientific Nicolet 6700. The
spectra were examined in the mid-infrared range 4000-675 cm-1, obtained from the
intensities absorption bands of molecules expressed in transmittance.
Isolation of mesenchymal stem cells derived from adipose tissue.

The human adipose tissue was attained by liposuction procedure. It was washed with
phosphate-buffered saline (PBS) and then processed followed by digestion. After tissue
digestion,the cells were centrifuged and resuspended in DMEM with 10% FBS. They
were than seeded into culture plate and incubated at 37 °C with 5% atmospheric CO2.
After 24 hours, the medium was changed every three days until the cells reached 70%
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of confluence. After four passages, the Adipose tissue-derived stem cells (ADSCs)
(1x103 cells/ml) were characterized.
MTT test for cytotoxicity evaluation.
The PLLA samples (2mm x 5 mm) were incubated with the ADSCs for 24 hours. DMEMLG containing 0.5% phenol was chosen as the positive control for toxicity (CT+),
whereas DMEM-LG containing 10% FBS was used as the negative control for toxicity
(CT-). The cells were cultured for 24, 48 and 72 hours. The modified MOSMANN
method (Mosmann,1983) was chosen to perform the MTT assay following the
instructions from the kit (MTT, Sigma). The absorbance values were measured (λ= 595
nm) with a FilterMax F5 Multi-Mode Microplate reader (Molecular Probes).The results
were expressed as optical density (OD) as the mean ± standard deviation. The
comparison between the values was made with parametric data analysis One-way
ANOVA. Analysis with p<0.05 were considered significant. Analyzes were performed
using StatView software (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Viability by Live/Dead®.
A Live/Dead fluorescence assay kit (Molecular Probes) was chosen to qualify the ADSC
viability. The PLLA samples (2mm x 5 mm) were incubated with the ADSCs for 24h, 48h
and 72h and then the cells were washed with 200 µl of PBS and treated with a solution
of Calcein AM and Ethidium homodimer-1 according to the kit instructions. The ADSCs
were incubated at 37 °C for a period of 30 min and then washed and maintained in
PBS. The cells were then examined thru an inverted fluorescence microscopy (Nikon
E800) with an appropriated image program (Image Pro-Plus software).
Electrospinning process.
For the manufacture of the PLLA nanofibers, the polymer was dissolved with acetone
and chloroform. The solution was then loaded in a 10ml syringe, coupled to a
polyamide cylinder, connected to a 0,7mm hypodermic needle as a nozzle. The flow
rate of the jet (8ml/h) was controlled using a syringe pump. To charge the solution, a
15kV high voltage power-font was chosen. The space between the needle and the
collector plate was of 17cm. With the purpose to enhance the experimental settings, a
default electrospinning setup was used as shown in Fig.1.
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Fig. 1. Diagram of the Electrospinning apparatus 1. Metallic Target; 2.Needle; 3.Nanowire;
6.Nanofiber mat; 7, Syringe Infuser; 8.Pomymer; 9.High Voltage Source.

PLLA nanofiber morphology.
To investigate the nanofiber morphology, images of the PLLA nanofibers were made in
the Scanning Electron Microscope (SEM) (LEO Electron Microscopy 440i).The nanofiber
mat was sputter coating with gold, and then analyzed by SEM. The images were then
processed with an image software (Image Pro Plus; Media Cybernetics Inc., USA).
3. RESULTS AND DISCUSSION
Poly-lactic acid synthesis.
The PLLA was synthesized by opening of the cyclic dimer of L-lactide to obtain a high
molecular weight polymer. The production temperature was maintained at 140 °C thus
avoiding, high temperatures, which lead to a depolymerisation process that allows the
reduction of the molecular weight of the polymer (Gupta and Deshmukh,1982; Dubbis
et.al.,1991). The attained polymer had the PLLA molecular weight 86.93 g/mol.
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).
FT-IR parsing were made to determine the functional groups of the products attained
in order to comprehend more deeply what happens in the polymerization of Poly
(lactic acid).The standard PLLA and the synthesized at our work, were structurally
examined by spectroscopy in the infrared (FTIR). They were performed to conclude the
functional groups of the product attained, paralleled with the standard and verified
the formation of the polymer. The spectrum of synthesized PLLA and standard PLLA is
shown in Fig. 2.
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Fig. 2. FT-IR spectrum of PLLA synthesized compared with PLLA standard.

Figure 2 shows that the standard commercial PLLA, vibrations were observed
symmetrical and asymmetrical valence of 1130.42 and 1044.92 cm-1, related to C-O the
grouping COO; stretching of the C-H at 2999.47 and 2948.81 cm-1; COO stretching to
872 cm-1; valence vibration of C = O of COO at 1754 cm-1 and CH bending vibrations at
1387.86 and 1452 cm-1. For the PLLA attained in the synthesis, were observed
symmetric and asymmetric vibration valence 1130.53 and 1040.14 cm-1, related to C-O
the grouping COO; stretching of the C-H bond at 2989.63 and 2946.87 cm-1, COO
stretching to 870.76 cm-1, valence vibrations of C=O of COO at 1750 cm-1 and C-H
bending vibrations at 1374.56 and 1345.14 cm-1. The results confirmed the
resemblance of the peaks relating to the absorption bands of each sample. Which
demonstrates the formation of the synthetized polymer PLLA through the studied
route. The bands of functional groups are the same as those obtained in the standard
sample and also those found in the literature shown by Nikolic et.al.(2010), Motta and
Duek (2006) and Lasprilla (2011), confirming the formation of the polymer.
Cytotoxicity by MTT
Cytotoxicity assay was executed to study the polymer biocompatibility. We chose to
use the MTT assay, on which the metabolic activity and the rate of cell growth have
indicated the degree of PLLA cytotoxicity in the cell culture. After carrying out the MTT
teste, the obtained absorbance values generated the curves below, as shown in Fig.3.
The curves show the cytotoxicity of mesenchymal cells in contact with the PLLA after
24, 48 and 72 hours.
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Fig. 3. Kinetic curves of cell proliferation as measured by optical density (OD) from the MTT
assay for mesenchymal cells cultured with PLLA, negative control for toxicity (CT-) and positive
control for toxicity (CT+) for 24 hours, 48 hours e 72 hours.

According to the ANOVA test, there are not statistically significant differences between
the PLLA and the (CT-) after 24 hours and 48 hours of culture (p > 0.05). Nevertheless
after 72 hours, the cells cultured with PLLA displayed higher proliferation rate to when
paralleled to CT(-), considered statistically significant (p < 0.05). These results indicate
that the synthetized PLLA does not negatively affect the mesenchymal cell viability in
the evaluated periods. Those results are in accordance with the MTT studies of Sarasua
et.al. (2011) and Wu et.al. (2014). In the MTT tests made by Niu et.al. (2015) and Liu
et.al. (2011), they evaluated polymers that showed no in vitro cytotoxicity as well,
validating our results.
Viability by LIVE/DEAD®
The Live/Dead® assay shows in a qualitatively matter the polymer biocompatibility
when in contact with the cells. The cells were culture in contact with the biomaterial in
three different times: 24 hours, 48 hours and 72 hours. Figure 4 shows the results
attained by the Live/Dead® method by inverted fluorescence microscopy.
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Fig. 4. Images show cell viability on Live/Dead® test after 24h, 48h and 72h. A- Shows the
negative control for toxicity (CT-), live cells in green fluorescence. B- PLLA, the cells present
green fluorescence as negative control (CT). C- Positive Control for toxicity (CT+), dead cells
shown in red fluorescence.

Figures 4A1, 4A2 and 4A3 display the negative control for toxicity (CT-), on different
times, were the viable cells with intact cellular membrane, were stained fluorescent
green. On Fig. 4B1,4B2 and 4B3 it was presented the cells in contact with PLLA for 24,
48 and 72 hours respectively. The images of the cells in contact with PLLA presented
normal morphology on all times, just like the ones of (CT-) (Fig 4A and 4B). Meanwhile,
Fig. 4C indicated the positive control for toxicity (CT+), were it was stained red on all
times, showing dead cells, with existence of debris and cell fragments. The results
obtained in this assay shows that the cells in contact with new PLLA presented the
same green fluorescence that de Negative Control (CT-), which support that the
mesenchymal cells are alive and proliferating. The work of Bernstein et.al. (2012),
tested PLLA with different formats, such as screws and pins, and on his LIVE/DEAD®
test, no cytotoxicity was detected, which matched with our results.
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PLLA Electrospinning
After the PLLA synthesis and the subsequent realization of the cytotoxicity assays, and
assessment of it biocompatibility, the electrospinning process was carried out. PLLA
nanofibers were successfully manufactured, forming a nanofiber mat as shown in Fig.
5.

Fig. 5. SEM image of the PLLA nanofibers mat. 1000x.

The nanofiber mat has fibers that are exceptionally thin, and yet that keep their
morphological structure. Those have a diameter of less than 1µm, as shown in Fig. 6.

Fig. 6. SEM image of the nanofiber mat. 10.000x.

The nanofibers are known for mimic the natural extracellular matrix conditions, and
because of this characteristic, they help promote a higher cell adhesion, migration and
proliferation. This leads to a higher cell growth and so tissue regeneration. Thus,
making it an extremely interesting device to be used in tissue engineering.
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4. CONCLUSION
This study has demonstrated that the ring-opening polymerization is a practical
process for the manufacture of PLLA derivate from the lactic acid in these studied
conditions. It also indicated that PLLA is a non-toxic polymer to the cell, hence
biocompatible. Therefore, PLLA can be employed to the manufacture of nanofibers by
the electrospinning process, which can be used for different purposes in the medical
field.
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ABSTRACT. The broad aim of this work was to investigate and optimize properties, such as increase the
cell adhesion, of calcium phosphate bone cements for use as bone substitute, by the incorporation of
hydrogels. Samples were manufactured using alpha-tricalcium phosphate (α-TCP) cement and hydrogels,
developing a system of dual-setting cement. The composites were prepared using the synthesized
powder and three different formulations of hydrogels, using poly(N-vinyl-2-pyrrolidone), poly(acrylic
acid) or poly(N-vinyl-2-pyrrolidone–co-acrylic acid), with 1-Hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone as initiator.
The bifunctional compound N,N'-methylene bisacrylamide (MBAM) was used crosslinking agent and
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (TEMED) was used as the catalyst reaction. The properties of all
composites were evaluated through measuring compressive strength, apparent density, water
absorption and scanning electron microscopy. From the results obtained, it can be seen that the presence
and the type of hydrogel used, influences the properties of the samples, but the presence of hydrogels
did not affect negatively the physical structure of the material, in other words, the packaging of the
samples remained practically the same. The composites prepared with poly(N-vinyl-2-pyrrolidone–coacrylic acid) showed compressive strengths of around 21 MPa. Soaking the samples in simulated body
fluid was observed that the layer of hydroxyapatite-like crystals on the surface of samples was affected
by the type of hydrogel used. Thereby, the composites showed differentiated bioactivity, thus it was
possible to determine the composite with higher potential for use as a biomaterial.

Keywords: Bioceramic; Biomaterial; Hydrogel; Bone substitute.
1. INTRODUCTION
The advances in many bioceramics have made significant contribution to the
development of modern health care industry and have improved the quality of human life. The
bioceramics such as alumina, zirconia, hydroxyapatite, tricalcium phosphates and bioactive
glasses can be used inside the body without rejection to augment or replace various diseased
or damaged parts of the musculoskeletal system [Hench, 1991; Kalita et al., 2007]. They are
primarily used as bone substitutes in the biomedical industry due to their biocompatibility, low
density, chemical stability, high wear resistance, and for calcium phosphates, mainly for their
compositional similarity with the mineral phase of bone. But the potential of any ceramic
material to be used as an implant in vivo depends upon its ability to withstand complex
stresses at the site of application and its compatibility with the biological environment.
Calcium phosphates are the materials of choice in both dentistry and medicine. They have
been used in the field of biomedical engineering owing to the range of properties that they
offer, from tricalcium phosphates being resorbable to hydroxyapatite being bioactive; they are
undeniably the current rage for clinical usage [Kalita et al., 2007; Hench, 1998; Ducheyne &
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Qiu, 1999]. They exhibit considerably improved biological affinity and activity compared to
other bioceramics.
Among the various systems of calcium phosphate cements (CFC) studied, the ones
based on -tricalcium phosphate (α-TCP) are of particular interest due to the formation,
during the setting reaction, of calcium deficient hydroxyapatite, similar to bone
hydroxyapatite. Hydroxyapatite promotes bone growth where implanted, establishing links of
chemical nature between the hydroxyapatite and the bone (bioactivity), allowing the
proliferation of fibroblasts, osteoblasts and other bone cells [Gruninger et al. 1984; Hench &
Wilson, 1993; Webster et al., 2001].
There are some disadvantages which have limited the specific use of calcium
phosphate for replacing hard tissue, such as their fragile nature, the reality conflicting between
mechanical strength and porosity and the problem of particle migration. In order to minimize
or even overcome these problems, one solution is to mix it with a suitable binder. In this
sense, have been used several biopolymers such as collagen fibril glue, gelatin, chitosan and
alginate [Hsu et al., 1999; Du et al., 2000; Sivakumar & Rao, 2002].
The composite, generally, have attracted the attention of many researchers because of
the possibility to combine the advantages of different materials. In bone, calcium
phosphate/hydrogel interaction has an important role in determining their mechanical
properties, however the cell adhesion can be improved. A fundamental aspect in the synthesis
of the composite of calcium phosphate/hydrogel is the growth of calcium phosphate in
aqueous medium similar to natural bone, structurally and compositionally. Some studies show
that the mechanical properties of composites are narrower in scope than the values obtained
for the bone [Kannan et al., 2001].
The aim of this work was the study and the development of composites based on alphatricalcium phosphate cement/hydrogels with improved properties, such as increase of the cell
adhesion, supplied by the hydrogels incorporation, for use as bone substitutes.

2. MATERIALS AND METHODS
The TCP was synthesized in laboratory using calcium nitrate (Ca(NO3)2.4H2O) and
phosphoric acid (H3PO4), both with 2 M concentration, according to the following reaction:
9 Ca(NO3)2 . 4 H2O + 6 H3PO4 → 3 Ca3(PO4)2 + 36 H2O + 18 HNO3
The solution obtained by the mixing of reagents was maintained at a temperature of 90
± 2 °C for 24 hours. After this period, the solution was dried in an oven at 120 ± 2 °C for 24
hours and then calcined at 1300 °C for 1 hour.
After calcination, the reaction product was unagglomerate using mortar and pistil to
obtain a fine powder sieved in # 325 ASTM sieve.
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The powder obtained was characterized by X-ray diffraction, to evaluate the phase
composition. Phillips X'Pert MPD diffractometer with a copper tube (Kα radiation = 1.5418 Ǻ)
was used for this analysis. The voltage and current used in the tube were 40 kV and 40 mA,
respectively. The scanning speed of the goniometer was 0.05 °/s, and the scan interval (2ϴ)
from 10 to 40°.
Specimens were prepared from α-tricalcium phosphate synthesized and hydrogel
formulations as shown in Table 1.
The hydrogels polymerization occurred by free radical polymerization using N-Vinyl-2pyrrolidone (NVP) (Merck, Germany) and Acrylic Acid anhydrous (AA) (Aldrich, Germany). As
photoinitiator was used 1-Hydroxy-cyclohexyl-phenyl-ketone (HCPK) (Aldrich, Germany). The
bifunctional compound N,N'-methylenebisacrylamide (MBAM) (Aldrich, Germany) were used
as crosslinking agent and N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TEMED) was used as catalyst.
Bibasic sodium phosphate was used as accelerator of the reaction.

Table 1. Composition of hydrogels used in the manufacture of the specimen.
NVP

AA

MBAM

HCPK

TEMED

Na2HPO4

(mol/L)

(mol/L)

(%)

(%)

(%)

(%)

C

-

-

-

-

-

2.5

TCP-H1

30.0

-

2.0

0.5

0.2

2.5

TCP-H2

-

15.0

2.0

0.5

0.2

2.5

TCP-H3

30.0

15.0

2.0

0.5

0.2

2.5

Sample

To prepare the specimens, the paste was conformed in a mold according to ASTM F
451-95 standard. The mold used was stainless steel containing cavities 6 mm ± 0.1 mm in
diameter and 12 mm ±0.1 mm in height. The ratio liquid/powder remained around 0.3 mL.g-1.
The mold with the specimens remained for one hour in an oven at 70 ± 2 °C for the
polymerization reaction. Thereafter, the samples removed from the molds and kept in a humid
environment for 24 hours at 37 ± 2 °C, then immersed in SBF (Simulated Body Fluid) for seven
days at 37°C, and then characterized. The SBF solution was replaced daily.
A liter of simulated body fluid (SBF) was prepared according to ISO 23317 and the final
pH of the solution was maintained at 7.4. The in vitro studies were performed by immersing
the specimens in a customized static chamber at 37°C.
The surface of the samples were observed by SEM to determine if there was
precipitation of hydroxyapatite, following procedures of ISO 23317 standard for determination
of bioactivity.
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The apparent density and the water absorption of the samples were determined based
on the ASTM C20-00 standard. The mechanical strength of the samples was evaluated using an
Instron universal testing machine, Model 3369 at ambient temperature. Samples were
compressed between plates with a constant deformation rate of 0.5 mm.min-1. All results were
the average of five measurements.
For scanning electron microscopy (SEM) were analyzed fracture surfaces of the
specimens used in the compression test. For this analysis we used a JEOL scanning electron
microscope, model JSM 6060.

3. RESULTS AND DISCUSSION
The peaks pointed on the diffractogram of Fig. 1 correspond to diffraction pattern data
sheets number 00-009-0348 and 00-029-0359 (phase α) of the Joint Committee on Powder
Difraction Standards – JCPDS.
Looking at Fig. 1 it can be seen only the presence of phase α-tricalcium phosphate in the
powder synthesized by wet reaction, but should not exclude the presence of a small amount of
phase -tricalcium phosphate (detection limit of 5%), however may be considered pure by Xray diffraction. Generally the transformation of β-tricalcium phosphate to α-tricalcium
phosphate is slow and reversible and is required to obtain the phase α-tricalcium phosphate
higher purity, the use of high holding times at temperatures above 1200 °C in order to assure
maximum conversion, and quenching to preserve the α phase at room temperature. In this
work it was not necessary to use high holding times, neither the execution of quenching to
stabilize the α phase.
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Figure 1. X-ray diffractogram obtained for the sintered powder.
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In Table 2, are shows the results of apparent density, water absorption and mechanical
strength of C sample and composites.
Table 2. Apparent density, water absorption and mechanical strength of the samples.
Sample
C
TCP-H1
TCP-H2
TCP-H3

Apparent density (g.cm-3)
1.70 ± 0.02
1.42 ± 0.05
1.69 ± 0.04
1.56 ± 0.08

Water absorption (%)
20.31 ± 0.51
27.07 ± 1.87
18.67 ± 1.91
20.89 ± 1.63

Mechanical strength (MPa)
20,57
± 3,73
(MPa)
1,76 ± 0,50
16,46 ± 3,56
20,55 ± 3,46

It can be seen that the presence and the type of hydrogel used, influences the
properties of the samples, but the presence of hydrogels did not have much negative affect on
the physical structure of the material, in other words, the packaging of the samples remained
practically the same.
Possibly the composites can allow for better adhesion of cells to the material when
implanted. However, it is necessary to find a balance between mechanical stability and water
absorption which should be optimized in relation to the specific application.
The results of mechanical strength are shown in Table 2. The compression strength tests
shown that the presence of hydrogel influence this property. Only the TCP-H3 formulation has
the same mechanical strength that the sample without hydrogel, demonstrating that the
addition of this hydrogels had no significant influence on this property.
The increased mechanical strength of the cement occurs as a result of formation of
intercrossing of hydroxyapatite crystals precipitated after solubilization of α-tricalcium
phosphate [Gruninger et al., 1984]. In general, the compressive strength of the calcium
phosphate cements increases with increasing immersion time in SBF due to interlocking and
growth of crystals.
Moreover, the presence of cement accelerators such as Na2HPO4, can produce a
decrease in mechanical properties [Ginebra et al. 1995]. Probably the highest mechanical
strength of the hydrogel-free composition is due to the separation of hydroxyapatite crystals
promoted by hydrogel polymer in the composite structure.
The mechanical strength observed for the specimens developed can be considered low if
it is taken into account the requirements related to trabecular bone, in which the main request
is in compression. However, it should be noted that the behavior observed in vitro may not
correspond to the behavior in vivo, once the bone has little irrigation and that should occur
osteoconduction to the cement implant site. These factors can result an increase in mechanical
strength at the implant site.
Figure 3 shows the surface fracture micrographs of samples, placed in SBF for seven
days. Analysing the micrographs for the fracture surface of the samples can be observed the
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formation of hydroxyapatite crystals. The presence of hydroxyapatite crystals appears to have
contributed to increase the mechanical strength of the samples. The TCP-H1 sample practically
not showed hydroxyapatite crystals, which are more evident in the TCP-H2 and TCP-H3
samples.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3. Fracture surface micrographs of (a) C, (b) TCP-H1, (c) TCP-H2 and (d) TCP-H3.
Soaking the samples in simulated body fluid was observed that the layer of
hydroxyapatite-like crystals on the surface of samples was affected by the type of hydrogel
used. Thereby, the composites showed differentiated bioactivity, thus it was possible to
determine the composite with higher potential for use as a biomaterial.
The result shows that all samples showed the hydroxyapatite formation after
immersion in SBF, but not all α-TCP was converted into hydroxyapatite. The increase of
mechanical strength of calcium phosphate cements is attributed to hydration of α-TCP,
resulting in hydroxyapatite. Hydroxyapatite crystallites are nucleated on the surface of α-TCP
particles by supersaturated solution of Ca and P that surrounds the particles after the initial
dissolution of the particles. Subsequent dissolution of α-TCP particles and growth of
hydroxyapatite crystals are controlled by the diffusion process, by the layer of hydroxyapatite
crystallites. The characteristics of hardening of the cement depend on the formation of a
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network of interlocking crystals, through this process of diffusion. Thus, the increased
mechanical strength of some samples may be associated with greater interlacing of
hydroxyapatite crystals [Fernández et al. 1998].

4. CONCLUSIONS
It was possible to obtain α-tricalcium phosphate by the method of synthesis by wet
reaction, not described in literature. The synthesis method proved to be an efficient process to
obtain calcium phosphates. The samples prepared with only 2.5% Na2HPO4 solution and the
TCP-H3 formulation, showed higher average mechanical strength when compared to samples
prepared with other hydrogels. The presence of hydrogels in the formulations possibly
contributes to the composite allow a better cell adhesion to the material. The compressive
strength of composites varies significantly considering the type of incorporated hydrogel. The
composite α-tricalcium phosphate/hydrogel proved to be a material with potential for use as
bone substitute, but later studies with reduction of the amount of liquid, and with consequent
increase of mechanical strength, are required. The formation of hydroxyapatite crystals on the
samples surface indicates the bioactivity of the synthesized powder, and the developed
composite.
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Resumo. Neste estudo fios de sutura odontológicos comerciais não absorvíveis, de seda e de nylon,
foram modificados superficialmente com quitosana. O biopolímero quitosana tem sido largamente
utilizado na veiculação de medicamentos, bem como na engenharia de tecidos aplicada à odontologia,
entretanto, seu uso na modificação superficial de fios de sutura odontológicos não tem sido avaliado. A
modificação dos fios foi feita por meio da imersão dos mesmos em soluções de quitosana (nas
concentrações de 2% e 4% v/v) sob condições controladas de tempo e temperatura. A influência da
quitosana na modificação superficial dos fios foi acompanhada por espectroscopia na região do
infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e atividade antimicrobiana in vitro. Os
resultados mostraram que foi possível modificar a superfície dos fios de sutura odontológicos, de seda e
de nylon, pelo uso da quitosana. De acordo com os dados de FTIR e MEV, soluções de quitosana mais
concentradas (4%) resultaram no recobrimento total dos fios de sutura de seda e de nylon. A
modificação superficial dos fios, com quitosana, nas concentrações de 2% e 4%, não foi eficiente na
inibição de crescimento das colônias bacterianas e fúngica.

Palavras-chave: Fios de Sutura, Seda, Nylon, Quitosana, Modificação Superficial.

1

INTRODUÇÃO

O termo “sutura” refere-se ao ato de ligar vasos sanguíneos ou aproximar (laquear)
tecidos, como forma de auxiliar a cicatrização. A sutura é uma técnica usada há pelo menos
4000 anos, e tem evoluído em função dos materiais desenvolvidos para tal aplicação podendo
estes ser de origem natural ou sintética, orgânicos ou inorgânicos, absorvíveis ou não
absorvíveis. O procedimento de sutura desempenha importante papel na cicatrização de
feridas após intervenção cirúrgica, permitindo a reaproximação de tecidos separados por
traumatismo cirúrgico ou acidental, promoção da cura e controle de hemorragia (Ribeiro e
Graziano, 2003). O tipo de material de sutura associado a fatores como a microbiota oral, a
saliva e os fluidos presentes na cavidade oral, pode interferir na reparação tecidual alveolar e
consequentemente na recuperação dos pacientes (Soares et al., 2001; Ribeiro e Graziano,
2003). Isto tem estimulado pesquisadores a desenvolver produtos e/ou materiais com
propriedades antimicrobianas que possam ser aplicados em tecidos úmidos como a mucosa
oral, que permitam controlar ou prevenir o aparecimento de infeções (Soares et al., 2010). A
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quitosana, um biopolímero derivado da quitina - o polissacarídeo mais abundante na natureza
depois da celulose, encontrada principalmente em exoesqueletos de insetos e crustáceos apresenta-se como uma nova possibilidade no controle de infecções na cavidade oral, pois
além de biocompatível e biodegradável, exibe interessantes propriedades biológicas, tais como
atividades bactericida, fungicida, hemostática, antitumoral, anti-inflamatória e cicatrizante
(Uysal et al., 2011; Valdevite, 2011; Silva et al., 2012; Tavaria et al., 2013). Nos últimos anos, a
quitosana tem sido largamente utilizada na veiculação de medicamentos, bem como na
engenharia de tecidos aplicada à odontologia. Tem sido aplicada também na preparação de
nanofibras pela mistura em solução com nylon 6, nylon 11 e seda (Niamsa et al., 2009; Zhang
et al., 2009; Sionkowska e Płanecka, 2012). A possibilidade de incluí-la na modificação
superficial de fios de sutura odontológicos visando evitar ou limitar a adesão bacteriana e
proliferação às partes expostas a fluidos orais, impedindo dessa forma a contaminação da
ferida cirúrgica, não tem sido avaliada. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi recobrir de
fios de sutura odontológicos comerciais não absorvíveis de seda e de nylon, com quitosana,
como forma de modificar a sua superfície visando evitar ou limitar a adesão bacteriana, bem
como impedir a sua proliferação em partes expostas desses fios a fluidos orais.

2
2.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais

Quitosana na forma de pó (grau de desacetilação de 86,7% e densidade de 0,2
g/cm3) fornecida pela Polymar/Brasil. A Figura mostra a estrutura química da
quitosana e o aspecto visual da mesma.

(a)

(b)

Figura 1 - Estrutura química da quitosana (a) e aspecto visual da mesma (b).
Ácido acético glacial P.A de 99,9%, fornecido pela Vetec, e fios de sutura
odontológicos não absorvíveis, de seda e de nylon (poliamida), provenientes da
empresa Somerville Ltda, Jaboatão dos Guararapes, PE, Brasil. O fio de seda usado foi
o 4-0 de 45 cm (maleável), trançado/preto, não absorvível, estéril/O.E., com registro
no Ministério da Saúde Nº 10221690004.. O fio de nylon foi o 5-0, não absorvível,
monofilamentado/preto, estéril/O.E., com registro no Ministério da Saúde Nº
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10221690002.. De acordo com a ficha técnica do produto o fio de nylon é composto
pela mistura de nylon 66 e nylon 6. Ambos os fios, de seda e de nylon, tem como
farmacêutico responsável o Dr. Osnir de Sá Viana (CRF- PE 3022). As estruturas
químicas dos fios de seda e de nylon, as embalagens dos produtos e seus aspectos
visuais estão apresentados nas Figura 2 e 3, respectivamente.
Cepas de Streptococus mutans (ATCC 25175), Streptococus oralis (ATCC10557) e
Candida albicans (ATCC 289065), cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz.

(a)

(c)

(d)

(b)
Figura 1 - Estrutura química da fibroína de seda. Estrutura composta de uma sequência de
aminoácidos (Gli-Ser-Gli-Ala-Gli-Ala). Aminoácido Gli (glicina-cadeia lateral: H); aminoácido Ser
(serina cadeia lateral: CH2OH) e aminoácido Ala (alamina cadeia lateral: CH CH3) (a);
embalagem do produto (b) e (c); e aspecto visual do fio (d).

(a)
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(c)

(d)

(b)
Figura 2 - Estrutura química do fio de sutura odontológico de nylon (a); embalagem do produto (b) e
(c); e aspecto visual do fio (d).

2.2

Métodos

Preparação das Soluções de Quitosana. Soluções de quitosana nas concentrações de 2%e 4%
(m/v) foram preparadas a partir da dissolução do biopolímero em solução aquosa de ácido
acético a 1% (v/v), empregando agitação mecânica (600 rpm) a 45°C por 3 horas. A escolha das
concentrações descritas baseou-se no poder de recobrimento dos fios determinado
experimentalmente. As soluções foram mantidas em geladeira por 120 h, com a finalidade de
não ter alteração química em função da temperatura, antes de serem empregadas para o
recobrimento dos fios de sutura.
Recobrimento dos Fios de Sutura Odontológicos por Imersão. O recobrimento dos fios de
sutura odontológicos não absorvíveis, de seda e de nylon, foi feito pela imersão de amostras
destes, medindo 22,5 cm de comprimento, em 25 mL das soluções de quitosana nas
concentrações de 2% e 4%, durante 1 h. Em seguida os fios foram mantidos por 1 h em solução
de hidróxido de sódio (NaOH) para neutralização e posteriormente colocados em suportes de
vidro para serem secos em estufa a 50 ºC por 1 h.

Caracterização das amostras. As amostras preparadas foram caracterizadas por
espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
quanto a atividade antimicrobiana in vitro.
As interações da quitosana com os fios de sutura odontológicos (seda e nylon) foram
avaliadas por espectroscopia no infravermelho (FTIR) em equipamento Spectrum 400 (FTIR/FT-NIR) da Perkin Elmer operando no modo ATR, em uma faixa de 650 - 4000 cm-1 e
resolução de 2 cm-1.
A área superficial dos fios de sutura odontológicos, de seda e de nylon, não recobertos e
recobertos com quitosana, foi avaliada por microscopia eletrônica de varredura (MEV), em
microscópio Tabletop modelo TM1000 da marca Hitaschi.
A atividade antimicrobiana in vitro dos fios de sutura, de seda e de nylon, não recobertos
e recobertos com solução de quitosana nas concentrações de 2% e 4%, foi determinada de
acordo com a metodologia adaptada de (Bauer et al., 1966). Inicialmente foi feita a seleção das
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cepas e preparação dos inóculos e em seguida a determinação da atividade antifúngica e
antibacteriana. Suspensões das cepas testes (mutans, oralis e Candida) foram preparadas em
BHI caldo (Brain Heart Infusion Broth, DIFCO®, São Paulo, Brasil) e Caldo Sabouraud Dextrose
(HIMEDIA®, São Paulo), para crescimento das bactérias e leveduras, respectivamente, e
padronizadas de acordo com o tubo 0,5 da escala McFarland, correspondendo à concentração
de aproximadamente 108 e 106 Unidades Formadoras de Colônia - (UFC mL-1) para bactérias e
leveduras, nessa ordem. A partir do inóculo obtido em solução salina, foi feita a semeadura de
100 µL do mesmo em placas de Petri contendo Ágar Mueller Hinton (Acumedia®), para as
bactérias, e Ágar Sabouraud Dextrose (HIMEDIA®, São Paulo), para leveduras, com o auxílio de
swab, de modo que toda a extensão da placa fosse semeada. Em cada placa semeada foram
inseridos os fios de sutura, com aproximadamente 3 cm de comprimento, bem como fios de
sutura de seda e de nylon, de mesmo tamanho, impregnados com clorexidina ou nistatina,
considerados controles positivos, nas concentrações de 1200 µg/mL e 400 µg/mL,
respectivamente, sendo todo o procedimento realizado em triplicata. Após essa etapa, as
placas foram incubadas a 37ºC por 24 horas, sendo o S. mutans incubado em condições de
microaerofilia. Posteriormente, foi realizada a mensuração dos halos de inibição de
crescimento bacteriano e fúngico em milímetros (mm) (Bauer et al., 1966). O ensaio foi
realizado em triplicata, sendo considerada a média aritmética dos valores obtidos. Estes
ensaios foram realizados no Laboratório de Microbiologia Oral do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal da Paraíba, que disponibilizou linhagens de Streptococcus mutans
(ATCC 25175), Streptococcus oralis (ATCC 10557) e Candida albicans (ATCC 289065), cedidas
pela Fundação Oswaldo Cruz.

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de espectroscopia no infravermelho foram conduzidas visando avaliar as
interações entre os fios odontológicos, de seda e de nylon com a quitosana. Conforme
reportado por Zhang et al.(2009), o FTIR é um método bem definido para detectar novos
grupos funcionais criados através de reações químicas entre polímeros e interações
intermoleculares por ligações de hidrogênio. Isto é possível devido às interações específicas
que influenciam a frequência vibracional de grupos funcionais, detectada pela técnica.
A Figura 4 mostra os espectros dos fios de sutura de seda não recobertos (FS) e
recobertos com quitosana, nas concentrações de 2% e 4%, bem como, da quitosana pura (Q).
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Figura 4 - Espectro na região do infravermelho do fio de seda (FS) não recoberto, dos fios de
seda recobertos com soluções de quitosana nas concentrações de 2% e 4% e neutralizados e
da quitosana (Q).
O espectro do fio de seda (FS) mostra um pico alargado na faixa de 3600 a 3100 cm-1 com
um máximo em 3268 cm-1 correspondente ao estiramento do grupo –OH (Figura 4). Mostra
também picos em 1619 cm-1 (amida I), em 1513 cm-1 (amida II) e em 1224 cm-1 (amida III)
(Sionkowska e Płanecka, 2012). Por outro lado, as principais bandas de absorção quitosana (Q)
são registradas em 3750 cm-1 a 3000 cm-1 sobrepostas à banda de estiramento N-H devido ao
grupo O-H; em 2920 cm-1 e 2875 cm-1, atribuídas ao a ligação C-H dos grupos -CH2 e –CH3,
respectivamente. Vibrações angulares dos grupos metileno e metila também são visíveis em
1376 cm-1 e 1421 cm-1, respectivamente. A banda de absorção em 1645 cm-1 associada à
deformação axial da ligação carbonila C=O da amida secundária e em 1574 cm-1 referente às
vibrações angulares do grupo amina protonado [NH3+]; a absorção na faixa de 1160 cm-1 a
1000 cm-1 é atribuída as vibrações do grupo C-O. A banda em 1149 cm-1 é relativa as vibrações
assimétricas do grupo C-O das pontes de oxigênio resultantes da desacetilação da quitosana.
As bandas na faixa de 1080 cm-1 a 1025 cm-1 são atribuídas as vibrações do grupo C-O no anel
COH, COC e CH2OH. Em 892 cm-1 correspondem as vibrações da estrutura sacarídea da
quitosana (Darder et al., 2003).
Os fios de sutura de seda recobertos com quitosana a 2% e 4% e neutralizados (FSQ2%N e
FSQ4%N) mostraram uma redução considerável na banda de amida II (em 1513 cm-1) e
apresentou-se como um ombro conforme região marcada nos espectros (Figura 4). Isto indica
uma possível interação dos fios de sutura de seda com a quitosana, o que está de acordo com
os resultados apresentados por Sionkowska e Planecka (2013).
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A Figura 5 mostra os espectros dos fios de sutura de nylon não recobertos (FS) e
recobertos com quitosana, nas concentrações de 2% e 4%, bem como, da quitosana pura (Q).
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Figura 5 - Espectro na região do infravermelho do fio de nylon (FN) não recoberto, dos fios de
nylon recobertos com soluções de quitosana nas concentrações de 2% e 4% e neutralizados e
da quitosana (Q).
No espectro do fio de nylon (Figura 5), observa-se bandas em 3299 cm-1, em 2939 cm-1 e
em 2863 cm-1 referente a ligação N-H; em 1624 cm-1 referente a ligação C=O (amida I) e em
1510 cm-1 referente a ligação C-N (amida II) (Zhang et al., 2009). Quando os fios de nylon
foram recobertos com quitosana houve um aumento na intensidade das bandas características
do nylon que pode estar relacionada ao recobrimento dos fios pela quitosana (Figura 5). Da
mesma forma que foi observado para os fios de sutura de seda, é possível que os fios de
sutura de nylon tenham interagido com a quitosana favorecendo o recobrimento dos mesmos.
As interações entre seda-quitosana e nylon-quitosana podem ocorrer pela formação de
novas ligações de hidrogênio. Os grupos C=O da seda e do nylon são capazes de formar
ligações de hidrogênio com os grupos OH e NH2 da quitosana, como mostrado na Figuras 6.
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(b)

(a)

Figura 6 - Ligações de pontes de hidrogênio entre seda e quitosana (a) e entre nylon e
quitosana (b). Adaptado de Zhang et al. (2009).
Na Figura 7 estão apresentadas as imagens obtidas por MEV dos fios de sutura de seda
não recobertos e recobertos com soluções de quitosana, nas concentrações de 2% e 4%, e
neutralizados. Observa-se que houve um no recobrimento total dos fios de sutura de seda pela
quitosana, para as duas concentrações de quitosana estudadas, devido, possivelmente, as
interações quitosana-seda com a formação de novas ligações de hidrogênio, corroborando os
dados de FTIR.

(a)

(b)

(c)

Figura 7 - Imagens obtidas por MEV do fio de sutura de seda não recoberto (a) e dos fios de
sutura de seda recobertos com soluções de quitosana, nas concentrações de 2% (b) e 4% (c),
neutralizados. Aumento de 250X.
Na Figura 8 estão apresentadas as imagens obtidas por MEV dos fios de sutura de nylon
não recobertos e recobertos com soluções de quitosana, nas concentrações de 2% e 4%,
neutralizados. De acordo com as imagens, houve recobrimento dos fios de sutura de seda para
as duas concentrações de quitosana estudadas. Entretanto a maior uniformidade no
recobrimento ocorreu quando o tratamento foi feito com soluções de quitosana na
concentração de 4%, confirmando os dados de FTIR onde foi observado que para estes casos
houve um aumento na intensidade do pico de amida II, devido, possivelmente, ao maior
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recobrimento dos fios de sutura e as maiores interações entre seus componentes, quitosananylon. Comportamento semelhante foi observado por Sionkowska e Planecka (2013) em
estudo análoga.

(a)

(b)

(c)

Figura 8 - Imagens obtidas por MEV do fio de sutura de nylon não recoberto (a) e dos fios de
sutura de nylon recobertos com soluções de quitosana, nas concentrações de 2% (b) e 4% (c),
neutralizados. Aumento de 250X.
A avaliação antibacteriana e antifúngica in vitro dos fios de sutura odontológicos, de seda
e de nylon não recobertos e recobertos com solução de quitosana a 2% e 4% neutralizados, foi
feita pelo método de difusão em meio sólido, sobre cepas de Candida albicans e Streptococus
mutans. Este método baseia-se na medição da zona límpida causada pela inibição de
crescimento produzida por um disco contendo o agente antimicrobiano e antifúngico quando
colocado em contato direto com uma cultura bacteriana (Weerakkody et al., 2010). Halos de 9
mm e aproximadamente 3 mm para os fios de seda e de nylon impregnados, respectivamente,
com nistatina e clorexidina (1 hora), considerados controles positivos do crescimento
microbiano para Candida albicans (ATCC 289065), Streptococcus oralis (ATCC 10557) e
Streptococcus mutans (ATCC 25175), foram registrados. Para os fios de sutura odontológicos
de seda e de nylon não recobertos e recobertos com solução de quitosana a 2% e 4%
neutralizados não houve inibição de crescimento das colônias bacterianas e fúngica. Tal
comportamento não era esperado uma vez que os fios de sutura foram recobertos por
quitosana e, a natureza antimicrobiana e antifúngica da quitosana é bem estabelecida.
Portanto, novos testes empregando diferentes rotas devem ser conduzidos visando elucidar
tal resultado.
Os resultados positivos com relação ao uso de clorexidina e nistatina são justificados em
decorrência de suas superioridades como agente antimicrobiano e fúngico respectivamente,
em relação a outras substâncias, no controle quantitativo e qualitativo da formação do
biofilme bacteriano, devido a sua alta substantividade, que lhe confere eleição no controle
químico do biofilme, com capacidade para permanecer retido, ativo e liberado lentamente,
evitando dessa maneira que seu efeito seja rapidamente neutralizado pelo fluxo salivar, o que
a torna importante no tratamento de infecções causadas pelo biofilme, uma vez que os
agentes necessitam de determinado tempo de contato para promover a inibição ou morte de
um microrganismo. Isto é fundamental no que se refere a sua ação terapêutica, uma vez que
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proporciona a diminuição de doença e agravos à saúde bucal, no período de cicatrização pós cirúrgicos (orais e periodontais), bem como outras terapias.

4

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostraram que foi possível modificar a superfície dos fios de sutura
odontológicos de seda e de nylon pelo uso da quitosana, sendo esta afetada pela concentração
da solução de quitosana empregada; soluções mais concentradas (4%) resultaram em um
maior poder de recobrimento das superfícies dos fios. Por outro lado, a modificação superficial
e posterior neutralização dos fios, para ambas as concentrações, não foi eficiente em inibir o
crescimento das colônias bacterianas e fúngica de acordo com os resultados dos testes da
atividade antibacteriana e antifúngica in vitro.. Tal comportamento não era esperado uma vez
que os fios de sutura foram recobertos por quitosana e a natureza antimicrobiana e
antifúngica da quitosana é bem estabelecida. Portanto, novos testes devem ser conduzidos
visando elucidar tal resultado.
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USE OF CHITOSAN IN THE COATING DENTAL SUTURE WIRE
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Abstract: In this study, silk and nylon non-absorbable dental suture wires were superficially
modified with chitosan. The chitosan biopolymer has been widely used as drug release system,
as well as, tissue engineering applied to dentistry. However, its use in surface modification of
dental suture wires has not been evaluated. The modification of the wires was performed by
immersing them in solutions of chitosan (concentrations 2% and 4% v/v) under time and
temperature controlled conditions. The surface modification of the wires was monitored by
spectroscopy in the infrared (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and by in vitro
antimicrobial activity. The results showed that it was possible to modify the surface of the silk
and nylon dental suture wires by chitosan. According to FTIR and SEM data, more concentrated
solutions of chitosan (4%) resulted in total covering of the wires. The surface modification of
the wires with chitosan at 2 % and 4 % (v/v) was not effective in inhibiting the growth of
bacterial and fungal colonies.
Keywords: Dental Suture Wires, Silk, Nylon, Chitosan, Surface modification.
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Resumo. O avanço da tecnologia dos biomateriais permite desenvolver materiais que auxiliam nos
processos reconstrutivos de partes do corpo e incrementam tratamentos melhorando a qualidade de
vida dos seres humanos. O PHB (poli (3-hidroxibutirato)) é um polímero biodegradável, biocompatível,
linear e isotático, da classe dos poliésteres termoplásticos, e faz parte do grupo dos
polihidróxialcanoatos (PHA). Ele é sintetizado a partir de produtos naturais que apresenta propriedades
mecânicas e físicas comparáveis a poliésteres degradáveis produzidos sinteticamente a partir do
petróleo. Devido a tais características este trabalho visa à obtenção de filmes pelo método de Casting.
Os filmes foram obtidos em três concentrações diferentes (0,25; 0,5%; 1% ) em solução de clorofórmio
sob temperatura de 65°C em aproximadamente 1 h até total evaporação do solvente. Após obtenção os
filmes foram caracterizado por Difração de raios X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho com
Transformada de Fourier (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) / Espectroscopia por
energia dispersiva (EDS). Nos difratogramas foi possível observar um perfil de material semicristalino,
nos espectros de FTIR observaram-se bandas características específica do PHB, nas micrografias foi
possível visualizar uma superfície plana e homogenia e no EDS foi evidenciado os elementos químicos
presentes no PHB. Baseado nos resultados pode-se concluir que é possível obter filmes de PHB pelo
método de Casting. No entanto, os filmes com concentração de 0,25 % não apresentaram uniformidade
nem boa resistência mecânica quando tracionada manualmente.

Palavras-chave: PHB, Biodegradável, Biocompatível.
1.

INTRODUÇÃO

Uma das áreas prioritárias da biotecnologia refere-se ao desenvolvimento de
novos biomateriais. Estes materiais podem ser empregados, por um período de tempo
indeterminado, como um todo, ou parte integrante de um sistema para tratamento,
ampliação ou substituição de quaisquer tecidos, órgãos ou funções corporais [RATNER
et al., 2005].
Atualmente, existe uma enorme busca por produtos para implantes com
características cada vez mais variadas em termos de composição, função e estrutura. O
desenvolvimento de novos materiais, ou adequação dos já existentes, dentro deste
contexto, é dirigido por produtos que possam não só aumentar e/ou manter a
qualidade de vida, mas que também reduzam os custos do atendimento médico, seja
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por redução de complicações, diminuição da necessidade de revisões ou do período de
estadia hospitalar, mantendo um alto desempenho [KLEIN; FREDEL; WENDHAUSEN,
2015].
Os polímeros têm se tornado material de escolha pelas suas características
químicas se assemelharem ao tecido biológico e seu módulo de elasticidade está mais
próximo do módulo de elasticidade do tecido ósseo [BARBANTI et al., 2005].
Um dos biopolímeros promissores é o polihidroxibutirato (PHB), devido à
abundância e obtenção relativamente fácil da matéria prima e um conjunto de
propriedades, tais como: tensão de ruptura; temperatura de transição vítrea;
densidade e cristalinidade se assemelharem a características de outros termoplásticos
já comercializados como o polipropileno (PP) e o poli (cloreto de vinila) (PVC)
[COUTINHO et al., 2004].
Além disso, as propriedades mecânicas do PHB são mais próximas as do osso,
comparadas as dos metais, reduzindo o risco de falha/fratura nos pontos de
concentração de tensão no tecido ósseo [ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012;
OLIVEIRA, 2014].
O PHB também pode ser utilizado em odontologia, na regeneração tecidual
guiada (RTG) que consiste na colocação de uma barreira física (membrana) que separa,
temporariamente, o epitélio gengival das estruturas de suporte dos dentes, assim, a
área a ser reparada é repovoada por células presentes no ligamento periodontal
responsáveis pela regeneração do aparato de sustentação: osso, cimento e ligamento
periodontal. E a regeneração óssea guiada (ROG) quando existe a necessidade de
enxerto ósseo ao redor de implantes ou rebordo desdentado. Nesta técnica a
membrana, também, é colocada com a intenção de excluir o tecido gengival e, ainda,
estabilizar o material enxertado [SAKAMOTO, 2013].
As propriedades do PHB ainda podem ser melhoradas ou potencializadas com a
adição de cargas inorgânicas bioativas como a hidroxiapatita, principal componente
presente na fase mineral dos ossos. Além de melhoras as propriedades mecânicas do
biomaterial, pode acelerar o processo de regeneração óssea e consequentemente
diminuir o tempo de cura do paciente. [APARECIDA, 2007; ORÉFICE; PEREIRA;
MANSUR, 2012].
Em virtude das características necessárias para obtenção de biomateriais
utilizados no suporte e regeneração do tecido ósseo, escolheu-se polihidroxibutirato
(PHB) é um poliéster biocompatível, biodegradável, que pode ser utilizado na
regeneração tecidual e óssea guiada, como por exemplo quando uma membrana é
colocada com a intenção de excluir o tecido gengival e, ainda, estabilizar o material
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enxertado, ou em forma de placas para sustentação óssea, onde suas propriedades
podem ser melhoradas futuramente com a adição de uma biocerâmica.
2.

OBJETIVOS

2.1 Geral
Obter filmes de PHB para utilização como Biomaterial pelo método de solvente
Casting.
2.2 Específicos



Estabelecer uma metodologia para confecção de filmes de PHB;
Comparar os filmes quanto às suas propriedades químicas, morfológicas e térmicas;

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Local da Pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de
Biomateriais do Nordeste (CERTBIO), na Universidade Federal de Campina Grande–
UFCG/UAEMa.

3.2 Materiais


Clorofórmio; PHB (poli (3-hidroxibutirato)).

3.3 Métodos
Os filmes foram obtidos pelo método de Casting Inicialmente foi pesada (0,25;
0,5%; 1%) de PHB depois adicionará 50ml de clorofórmio, a solução foi agitada por
aproximadamente 1 hora sob temperatura de 65°C.
3.4 Caracterizações

Os filmes e o pó de PHB foram caracterizados por Difração de Raios-X
(DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia
Dispersiva de Raios X (EDS).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os filmes de PHB 0,25% não apresentaram uniformidade nem boa
resistência mecânica quando tracionada manualmente por isso não foram
caracterizados.
4.1 Difração de Raios-X (DRX)

Na Figura 1 são observados os difratogramas de raios X do pó e das
membranas de polihidroxibutirato obtidas pelo método de solvente Casting.

Figura 1 - Difratogramas das amostras de PHB estudadas: PHB Puro (a), Membrana de PHB – 0,5g/ml
(b) e Membrana de PHB – 1g/ml (c)

Para identificar as fases cristalinas do PHB estudado nesta fase, foi realizada a
difração de raios X. Os resultados obtidos estão de acordo com Rodrigues et. al.,
(2011) uma vez que apresentam o perfil semicristalino do PHB. É possível observar que
esse perfil semicristalino varia de acordo com o processamento do material. Na Figura
1a observa-se o perfil do PHB em pó, já nas Figuras 1b e 1c é referente aos
difratogramas do PHB em forma de filmes obtidos pela evaporação de solvente, sendo
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a diferença na concentração inicial do polímero em solução. No entanto, a variação na
concentração não alterou o perfil entre essas duas amostras.
4.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

Na Figura 2 são observados os resultados de FTIR do pó das membranas de
polihidroxibutirato obtidas pelo método de solvente Casting.

Figura 2 - Espectroscopia da região do infravermelho com transformada de Fourier para as
amostras de PHB estudadas: PHB Puro (a), Membrana de PHB – 0,5g/ml (b) e Membrana
de PHB – 1g/ml (c)

Analisando os espectros de FTIR da Figura 2 observa-se semelhanças nos
resultados, onde observam-se as bandas características dos grupos funcionais
referentes ao PHB, são elas: estiramento da ligação C-O (1150 cm-1) e C=O (1726 cm1
) do éster, deformação assimétrica das ligações C-H (1460 cm-1), radicais CH2 (3000
cm-1) e radicais CH3 (1379 cm-1), estiramento das ligações =C-H (950 cm-1) e =C-O
(823 cm-1). Destaca-se que Tripathi et. al., (2013) obtiveram espectros de FTIR
semelhantes ao estudarem as propriedades físicas do PHB. Destaca-se que Tripathi et.
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al. (2013) obtiveram espectros de FTIR semelhantes aos desta tese quando estudaram
as propriedades físicas do PHB.
4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV e Espectroscopia por Energia
Dispersiva de Raios X (EDS)
Na Figura 3 são observados micrografias do pó e das membranas de
polihidroxibutirato obtidas pelo método de solvente Casting, já a Figura 4 ilustra o EDS
das mesmas amostras
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Figura 3- Micrografia das amostras de PHB estudadas: PHB Puro (a), Membrana de PHB –
0,5g/ml (b) e Membrana de PHB – 1g/ml (c). Aumento de 1000x

Figura 4 – EDS, Percentual de Massa da amostras de PHB estudadas: PHB Puro (a),
Membrana de PHB – 0,5g/ml (b) e Membrana de PHB – 1g/ml (c).

Na Figura 4(a), observa-se a micrografia referente ao pó do PHB. Com uma
ampliação de 1000x foi possível perceber uma heterogeneidade na estrutura do PHB
com porosidade irregular e as partículas estão agrupadas na forma de aglomerados. Já
Figura 4(b) e 4(c), observa-se uma superfície plana e lisa, visivelmente não foram
detectados poros, caracterizando as membranas como densas, verifica-se a presença
de algumas partículas, possivelmente pela não diluição completa das partículas de
PHB.
Os elementos químicos C e O encontrados na análise de EDS (Figura 4) são
característicos do PHB conforme literatura, corroborando com Biocycle, (2015),
entretanto o nitrogênio não faz parte da composição do PHB e pode ter aparecido
devido a algum aditivo não especificado.
5. CONCLUSÕES
Conclui-se que a técnica de solvente casting para produção de filmes de PHB foi efetiva.
Os filmes de PHB 0,25 não apresentaram resistência mecânica quando tracionada
manualmente. O FTIR observaram-se bandas características específica do PHB, nas
micrografias foi possível visualizar uma superfície plana e homogenia e no EDS foi evidenciado
os elementos químicos presentes no PHB. Constatou-se que mesmo com o solvente as
características do PHB permaneceram. Mediante o exposto verifica-se a potencialidade dos
filmes para ser utilizado como biomaterial, entretanto é necessário complementar esta
pesquisa para obtenção de maiores características acerca dos filmes de PHB.
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Abstract. The advancement of biomaterials technology allows to develop materials that assist
in reconstructive procedures of body parts improving the quality of life of humans. PHB (poly
(3-hydroxybutyrate)) is a biodegradable polymer, biocompatible, linear, isotactic, of the class of
thermoplastic polyesters, and belongs to the group of polyhydroxyalkanoates (PHA). Features
physical properties comparable to degradable polyesters. Due to these characteristics this work
aims to obtain PHB films by casting method. The films were obtained from three different
concentrations (0.25, 0.5%, 1%) in chloroform solution at a temperature of 65 ° C in about 1 h
until complete solvent evaporation. After obtaining the films, were characterized by X-ray
diffraction (XRD), Infrared Spectroscopy Fourier Transform (FTIR) and scanning electron
microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS). Na difração padrões observado um
perfil de material semi-cristalino, em FTIR foram observadas bandas características específicas
do PHB, nas micrografias foi possível ver uma superfície plana e homogênea em SDS foi
evidenciado elementos químicos presentes na PHB. It follows that it is possible to obtain films
of PHB by a casting method. However, the films with a concentration of 0.25% did not present
good mechanical strength uniformity when pulled manually.

Keywords: PHB, Biodegradable, Biocompatible.
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Resumo: Quando um biomaterial é utilizado com uma função específica no corpo humano e
desencadeia, no seu hospedeiro, uma resposta apropriada, ele pode ser classificado como biocompatível.
O presente trabalho tem como objetivo comparar testes de citotoxicidade pelo método direto e indireto
visando melhor embasamento teórico no momento da escolha do teste bem como maior confiabilidade
nos resultados. Antes dos testes de citotoxicidade, as membranas foram analisadas em Microscópio
Óptico e Microscópio Eletrônico de Varredura. A preparação das amostras e a realização de testes de
citotoxicidade foram baseados nas normas que regem a avaliação biológica de dispositivos médicos: ISO
10993. A análise microscópica mostrou diferenças entre topografia interna e externa da membrana. Os
resultados dos testes de viabilidade celular de macrófagos através do método de MTT e do método de
Difusão em Ágar evidenciaram que as membrana são biocompatíveis e, por conseguinte, se adequam à
ISO 10993.

Palavras Chaves: Próteses mamárias, Citotoxicidade, biocompatibilidade
INTRODUÇÃO
Os biomateriais englobam uma parte importante dos quase 300.000 itens que constituem
o mercado de produtos destinados à saúde. O mercado mundial de biomateriais movimentou
40 bilhões de dólares em 2005, apresentando uma taxa de crescimento de 12% ao ano. A
partir desse dado, é possível deduzir que em 2015 esse mercado pode ter ultrapassado os 80
bilhões de dólares (DIAS, 2011; SOARES, 2005).
Em relação aos dispositivos médicos, os implantes constituem importante parcela no que
diz respeito à quantidade de portadores. Excetuando-se o sistema esquelético, o corpo
humano é constituído de tecidos majoritariamente moles e de fragilidade relativa, sendo
assim, os polímeros são os materiais de propriedades mais próximas a esses tecidos, sendo,
portanto, utilizados na reparação da pele, tendões, cartilagem, vasos sanguíneos e tecidos
mamários bem como na produção de dispositivos implantados em locais diversos do
organismo, como pode-se observar na “Tabela 1” (SILVA, 2007).
Dentre os diversos tipos de procedimentos cirúrgicos, o Brasil ocupa o segundo lugar no
ranking mundial de cirurgias plásticas estéticas, de acordo com a Sociedade Internacional de
Cirurgia Plástica Estética (Isaps) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC), com quase
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1 milhão de procedimentos realizados anualmente. Particularmente, a mamoplastia de
aumento, com implante de próteses mamárias de silicone, constitui a segunda cirurgia estética
mais realizada no Brasil, apresentando índice de 148.962 cirurgias realizadas no ano de 2011,
perdendo apenas para a lipoaspiração (SBCP, 2013; PYTANGUI, 2010).
APLICAÇÕES

TIPOS DE MATERIAIS
Sistema Esquelético

Próteses ortopédicas (quadril, joelho)

Titânio, polietileno, aço inoxidável

Reparo de defeito ósseo

Hidroxiapatita

Cimento ósseo

Poli (metil metacrilato)
Sistema Cardiovascular

Prótese Valvar Cardíaca

Aço inoxidável, carbono, tecido reprocessado

Cateter

Elastômero de silicone, teflon, poliuretano
Órgãos

Coração artificial

Poliuretano

Rim artificial (aparelho de hemodiálise)

Silicone, poliacrilonitrila

Coração/pulmão artificiais (máquina de
circulação extracorpórea)

Elastômero de silicone

Tabela 1. Algumas das aplicações de materiais naturais modificados e materiais sintéticos na
medicina (RATNER et al., 2004)
Dada a intensidade com que os biomateriais vêm sendo utilizados na prática médica, fazse necessário a utilização de análises que avaliem os diversos aspectos que compreendem o
uso clínico de um material, ou seja, avalie a biocompatibilidade destes materiais. A
biocompatibilidade é um importante vetor desta avaliação, pois investiga a capacidade que
esses materiais têm de induzir determinada resposta no organismo hospedeiro.
Registros históricos afirmam que, desde 1876, os ensaios biológicos para a avaliação da
biocompatibilidade através de experimentos em animais já eram regulados por movimentos
como o “Cruelty to Animals Act” e o Animals (Scientific Procedures) Act. Em 1987 a “Food and
Drug Admnistration” (FDA), juntamente com outros órgãos internacionais, passaram a
reconhecer a utilização de testes de citotoxicidade in vitro, diminuindo assim o uso de animais
como cobaias, uma vez que, esse tipo de ensaio passou a servir como um pré-teste, acusando
o grau de citotoxicidade do material antes que este seja inserido no animal (MALMONGE,
1999; CRUZ, 1998; BALLS, 1994).
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Após constatação de não conformidades em próteses mamárias de silicone de empresas
estrangeiras, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) publicou
uma Portaria com os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Implantes Mamários,
estabelecendo, dentre outros requisitos, a obrigatoriedade de uma avaliação feita a partir de
parâmetros e laboratórios nacionais devidamente de acordo com as condições descritas na
portaria referida (BRASIL, 2012).
Dentre os quatro laboratórios acreditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) está o Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste
(CERTBIO) da Universidade Federal de Campina Grande, estando assim de acordo com as
condições necessárias para a realização de ensaios das amostras de próteses mamárias.
A avaliação dos biomateriais é regida por uma norma internacional produzida por uma
federação internacional composta por agências normativas nacionais e organizações
internacionais, governamentais ou não. A ISO 10993, intitulada: “Avaliação biológica de
dispositivos médicos”, é o que regulamenta os ensaios biológicos a serem realizados, bem
como algumas metodologias a serem utilizadas nas análises biológicas. Atualmente ela é
composta por 18 partes, as quais tratam de assuntos específicos relacionados aos ensaios e
suas particularidades. Temos como exemplo: Parte 2: Requisitos de conforto dos animais;
Parte 3: Testes de genotoxicidade, carcinogenicidade e toxicidade sobre o sistema reprodutivo;
Parte 4: Seleção de testes de interações com sangue (INTERNATIONAL STANDARD
ORGANIZATION, 2009)
O CERTBIO, como um dos laboratórios credenciados para a avaliação das próteses
mamárias, realiza a avaliação biológica das mesmas através de um ensaio de citotoxicidade in
vitro pelo método de contato direto. A comparação entre teste de citotoxicidade de diferentes
metodologias proposta pelo presente trabalho serve como contribuição ao laboratório no
âmbito de expandir suas metodologias bem como de caracterizar sua sensibilidade, dando,
portanto maior confiabilidade aos resultados emitidos. Os ensaios de toxicidade celular são
regulados pela parte 5 da norma ISO 10993, a qual se intitula: “Testes de citotoxicidade in
vitro”. Essa norma rege os ensaios realizados no CERTBIO e, portanto, também rege a
metodologia do presente trabalho.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Biomateriais.
O termo “material”, do latim materiale, define qualquer substância(s) química(s), pura ou
misturada, utilizada pelo homem com uma finalidade determinada. Quando um material é
desenvolvido com o propósito de interagir com a interface de sistemas biológicos para avaliar,
tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função no corpo humano, produzido
ou modificado artificialmente ele é denominado “biomaterial”. Com relação à sua natureza,
podem ser classificados, como biomateriais sintéticos (como o silicone e o poliuretano), ou
naturais (como o osso, a córnea e o colágeno). Quanto à sua reação com os tecidos
envolventes, eles podem ser bioinertes (produzindo mínima reação nos tecidos envolventes,
mantendo a sua estrutura após a implantação), bioativos (induzindo a uma atividade biológica
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específica), ou biodegradáveis (dissolvem-se no organismo e são substituídos por tecido
regenerado). Em relação à sua estrutura e composição química, os materiais sólidos podem ser
classificados em: metálicos, cerâmicos, poliméricos ou compósitos (CALLISTER, 2008; SILVA,
2007; ORÉFICE et al., 2006; RATNER et al, 2004).
Os polímeros constituem uma classe de materiais compostos primordialmente por
átomos de carbono ligados entre si por ligações covalentes, adquirindo uma morfologia linear.
A essa cadeia principal ligam-se outros elementos não metálicos, como o H, O, Si, bem como
grupos funcionais, como o metil (CH3) e o etil (CH3-CH3), conferindo à estrutura propriedades
específicas dos elementos que se ligam a ela (RATNER et al, 2004).
Os materiais sólidos ainda podem ser classificados levando-se em consideração a
regularidade com que os átomos ou íons se arranjam entre si. Quando os átomos estão
ordenados na forma de um arranjo repetitivo ou periódico ao longo de grandes distâncias
atômicas, o material é classificado como cristalino, ou seja, os átomos, posicionados sobre
longas distâncias atômicas, formam uma estrutura tridimensional, que por sua vez, é chamada
de rede cristalina. Todos os metais, parte dos materiais cerâmicos e alguns polímeros
apresentam estrutura cristalina. A ausência dessa ordem atômica de longo alcance classifica o
material como não cristalino ou amorfo, grupo no qual se encaixam certos polímeros e
cerâmicas. Raramente um material é completamente cristalino, ou amorfo, o que ocorre,
geralmente, é uma mescla desses dois tipos de organizações, de forma que uma se sobressai
sobre a outra, conferindo-lhe assim suas propriedades
Biocompatibilidade.
Levando em consideração que a ciência dos biomateriais é o estudo físico e biológico dos
materiais e suas interações com o meio biológico, o termo “biocompatibilidade” mostra-se
intensamente presente, sendo, portanto, necessário o entendimento de seu conceito para a
posterior compreensão e potencialização das investigações.
Segundo Ratner et al., biocompatibilidade é a habilidade de um material, ao submeter-se
a determinada aplicação, induzir o hospedeiro a produzir uma resposta apropriada. Alguns
exemplos de aplicações específicas às quais os materiais podem ser submetidos podem ser:
membrana de hemodiálise, um cateter urinário, ou uma substituição de prótese de joelho. Já
algumas "respostas apropriadas" por parte do hospedeiro podem ser: resistência à coagulação
do sangue, a resistência à colonização bacteriana, e cicatrização normal, sem complicações
(RATNER, 2004).
Para o estabelecimento da biocompatibilidade dos materiais é necessária a realização de
um conjunto de testes de base hematológica, física e biológica. Os métodos hematológicos
têm o objetivo de detectar a existência de alterações sanguíneas causadas pelo contato com o
material a ser analisado e a extensão dessas alterações. Alguns dos principais fatores
indicativos das alterações hematológicas são: a contagem das plaquetas e dos leucócitos, a
liberação de hemoglobina das hemácias e o estudo das proteínas plasmáticas e dos fatores da
coagulação. Os métodos físicos visam relacionar propriedades físicas das superfícies do
material com seus eventuais efeitos no sangue. Algumas propriedades analisadas são: tensão
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superficial do material, sua permeabilidade, e topografia de suas superfícies. Por último, os
métodos biológicos têm o objetivo de detectar a existência e o grau de toxicidade do material
frente aos tecidos. Esses ensaios podem ser realizados in vivo, onde fragmentos do material
são implantados em animais de experimentação sendo posteriormente realizada a avaliação
das reações locais e sistêmicas eventualmente produzidas; ou in vitro, onde o contato do
material com as células é realizado fora do organismo do animal, analisando portanto, a
toxicidade celular do material. Para esse último ensaio dá-se o nome de Ensaio de
Citotoxicidade (SOUZA, 2006; RATNER 2004)
Citotoxicidade
O ensaio de citotoxicidade constitui a fase inicial na determinação da biocompatibilidade
de um material detectando se o material analisado causa morte ou dano às células,
funcionando, dessa forma, como uma pré-seleção para a submissão dessas amostras a ensaios
in vivo. Os testes in vitro podem ser divididos em dois tipos: métodos de contato direto e
métodos de contato indireto. Os métodos de contato direto baseiam-se no cultivo das células
diretamente em contato com o material, na forma de uma suspensão celular na superfície do
material analisado. Já os métodos de contato indireto podem ser realizados de duas formas:
(1) a amostra a ser analisada é separada das células por uma barreira de difusão (ágar ou
agarose) ou (2) usando-se um solvente, substâncias são extraídas do material a ser submetido
ao ensaio e colocadas em contato com as células (JORGE, 2004; MALMONGE, 1999).
Com relação aos testes através do método de contato direto, os ensaios em linhagens
celulares determinadas visam estimar indiretamente a quantidade de células viáveis presentes
após o contato com o material durante certo tempo. Para isso, são usados diferentes métodos
de coloração celular. Algumas das características ideais que um corante deve apresentar são:
simplicidade, rapidez, eficiência, economia, reprodutibilidade, sensibilidade, segurança,
efetividade na medida de população celular viável e, não apresentar interferência com o
composto analisado. Atualmente, diferentes métodos podem ser empregados para a
realização dos ensaios de citotoxicidade. Podem ser usados reagentes que medem a atividade
de enzimas celulares, a exemplo da lactato deshidrogenase. Também podem ser usadas
substâncias que estimam a função metabólica da célula, como os sais de tetrazolio: bromuro
de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT); (3-[4,5,dimetiltiazol-2-il]-5-[3-carboximetoxi-fenil]-2-[4-sulfofenil]-2H-tetrazolio) (MTS) e (23-bis-(2-metoxy-4-nitro-5-sulfofenil)- 2Htetrazolio-5-carboxanilido) (XTT). Esses sais, ao entrar em contato com metabólitos
componentes da cadeia respiratória liberados pelas células viáveis, sofrem redução e, a partir
dessa reação, produzem uma coloração intensa. Dentre esses, o método mais utilizado é a
redução metabólica do MTT. Este é um corante solúvel em água e de coloração amarelo claro
que, após reduzido a formazan, adquire a forma de cristais violetas insolúveis em água.
(ESCOBAR, 2010; MOSMANN, 1983).
Dentre os métodos de contato indireto, o método de difusão em ágar é um método de
simples realização e bastante utilizado na prática. Sua metodologia consiste na formação de
um “tapete celular”, posteriormente recobri-lo com ágar e sobre ele colocar a amostra a ser
analisada. O ágar possibilita a difusão dos componentes da amostra em direção às células,
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provocando, ou não, efeitos tóxicos nas mesmas. Uma das formas de obtenção dos resultados
consiste na adição de um corante ao meio de cultura. Uma vez mantidas suas condições
fisiológicas vitais, as células mantêm o corente em seu interior. Na iminência de sua morte, a
célula tem membrana rompida, liberando assim o corante e denunciando sua não viabilidade.
O vital Vermelho neutro geralmente é o corante de escolha por não ser lipofílico e, portanto,
não atravessar da membrana celular não lesada. A análise dos resultados desse tipo de teste
nos fornece informações quantitativas, como a quantidade de células inviáveis, e qualitativas,
como o mecanismo pelo qual o material lesionou a célula, que pode ser estimado através de
análises de microscopia óptica (VIDAL, 2007).
MATERIAIS E MÉTODOS

Materiais.
 Próteses mamárias de silicone comerciais;
 Sal de tetrazolium: MTT Formazan;
 Meio de cultura (ágar);
 Corante vital Vermelho neutro;
 Linhagem de células NIH 3T3 (Fibroblastos) e macrófagos de camundongos
Swiss.
Métodos
A preparação das amostras, bem como a condução dos testes de citotoxicidade
basearam-se na norma que rege a avaliação biológica de dispositivos médicos: a ISO
10993, mais especificamente a Parte 5, onde estão salvaguardadas as normas para a
realização dos testes de citotoxicidade in vitro.
Todo o preparo do material foi realizado em ambiente estéril, como observado na
Figura 2, com o objetivo de eliminar ao máximo a interferência do ambiente neste
ensaio.
Os ensaios que utilizaram células vivas foram conduzidos de acordo com a SBCAL
(Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório). O projeto obteve parecer
da Comissão de Ética do Uso de Animais - CEUA/CESED, nº 11, nº do projeto:
0026/26122012, aprovado em 03/05/2013.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
1ª Fase: conhecimento do material (Marca A)
Primeiramente, foi realizada a análise através da Microscopia Óptica das superfícies
interna e externa da membrana de próteses mamárias de uma determinada marca. Essas
análises iniciais tiveram como objetivo obter informações topográficas e constitucionais das
membranas, uma vez que, de acordo com um dos objetivos específicos, o conhecimento da
topografia da membrana é um importante dado para se estabelecer a relação entre a
topografia e o grau de toxicidade celular.
Na superfície externa (a qual fica em contato com o organismo) foi possível observar a
superfície rugosa com presença de partículas, com formatos, predominantemente, cúbicos e
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de tamanhos variados, distribuídos por toda a superfície do elastômero. Essa característica
rugosa da superfície externa, possivelmente, é para aumentar a superfície de contato com o
meio biológico e melhorar a adesão celular e consequentemente a fixação da prótese.
Na Microscopia Óptica da superfície interna (em contato com o gel) foi possível observar
uma topografia diferente da superfície externa, com presença de linhas paralelas com
orientação preferencial, lembrando ranhuras, e distribuída uniformemente por toda superfície
da membrana. Essas ranhuras possivelmente servem para aumentar a aderência entre o gel e
a membrana.
Na Figura 1 observam-se imagens representativas das superfícies interna e externa das
diferentes amostras analisadas com aumento de 50x e 350x.

Magnificação

Superfície Externa

Superfície Interna

50x

350x

Figura 1. Imagem das superfícies externa e interna de uma membrana de prótese mamária de
silicone realizada através de Microscopia Óptica.
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Ao analisar as imagens da Microscopia Eletrônica de Varredura foi possível obter a
confirmação de dois padrões morfológicos (liso e rugoso) distintos apresentados nas
superfícies internas e externa respectivamente, corroborando com a avaliação por microscopia
óptica.
Por ser uma microscopia eletrônica, o princípio de funcionamento do equipamento nos
permite uma observação mais detalhada do material, bem como o alcance de aumentos
maiores. Desse modo, ao analisar a superfície externa foi possível observar micro rugosidades
na superfície das partículas cúbicas maiores, as quais haviam se mostrado aparentemente lisas
na microscopia óptica.
Na Figura 2 observam-se as imagens da superfície interna da membrana, na qual foi
constatada maior numero de sulcos em comparação com os resultados obtidos no MO. Elas
apresentaram padrões morfológicos semelhantes entre si, mas sua distribuição apresentou-se
irregular quando observado em maior aumento (100x e 1000x).

Magnificação

Superfície Externa

Superfície Interna

100x

1000x

Figura 2. Imagem das superfícies externa e interna de uma membrana de prótese mamária de
silicone realizada através de Microscopia Eletrônica de Varredura.

Com o objetivo de atender a
norma ISO 10993 que recomenda
ensaios in vitro de citotoxicidade como
testes iniciais para materiais que
ficarão em contato com a pele, optouse pelo teste de avaliação da

Figura 3. Teste de viabilidade celular
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viabilidade celular dos macrófagos por MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio]. Tanto a membrana como o gel da prótese mamária foi analisada. Observa-se na
Figura 3 o resultado do teste de viabilidade celular.

No grupo controle as células foram mantidas em meio de cultura, apresentando um resultado
equivalente a 100% da viabilidade celular. De acordo com o resultado do teste, o gel
apresentou um grau de viabilidade celular de 91,16%, com um desvio padrão de 10,17%. Já a
membrana apresentou 100% de viabilidade celular, com 17,30% de desvio padrão.
O alto índice de viabilidade apresentado pelas células expostas às amostras de gel e
membrana de implantes de silicone demonstra o não comprometimento da
biocompatibilidade dos implantes de silicone, e está de acordo com à ISO 10993, a qual
estabelece o grau mínimo de viabilidade celular de 70%.

2ª fase: Comparação entre próteses (Análise de Marca B)

Durante a análise de microscopia óptica da membrana da prótese “Marca B”, foi possível
observar que suas rugosidades se mostraram com um aspecto oval, diferentemente do
observado na Marca A.
A superfície interna também apresentou-se diferente da Marca A, pois não apresentou
linhas, mas sim poros superficiais e de distribuição irregular sobre a superfície, a qual
apresentou topografia irregular também, como observa-se na Figura 4.
À análise de microscopia eletrônica confirmou os dados previamente obtidos, mostrando
uma superfície externa rugosa, com estruturas arredondadas e dispersas por toda a superfície
da membrana, como observado na Figura 5. Ainda durante a análise, observou-se a presença
de porosidade superficial com tamanhos e formados variados, o que não foi visualizado na
Marca A. As porosidades, assim como as rugosidades, provavelmente aumentam a superfície
de contato da prótese com o organismo, proporcionando melhores condições para a fixação
da prótese ao tecido biológico
De acordo com o resultado do teste, o gel apresentou
um grau de viabilidade celular de 97,57%, com um desvio
padrão de 7,5%. Já a membrana apresentou 99,1% de
viabilidade celular, com 10,1% de desvio padrão.
O alto índice de viabilidade apresentado pelas células
expostas às amostras de gel e membrana de implantes de
silicone, evidenciado na Fig. 6, demonstra o não
comprometimento da biocompatibilidade dos implantes
Figura 6: Teste de viabilidade celular
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de silicone, e está de acordo com à ISO 10993, a qual estabelece o grau mínimo de viabilidade
celular de 70%.

Magnificação

Superfície Externa

Superfície Interna

50x

350x

Figura 4. Imagem das superfícies externa e interna de uma membrana de prótese mamária de
silicone realizada através de Microscopia Óptica.
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Magnificação

Superfície Externa

Superfície Interna

100x

1000x

Figura 5. Imagem das superfícies externa e interna de uma membrana de prótese mamária de
silicone realizada através de Microscopia Eletrônica de Varredura.

3ª Fase: Comparação entre testes de citotoxicidade de diferentes próteses
Mesmo apresentando topografias diferentes, as próteses apresentaram índices
citotóxicos bastante semelhantes, como vemos na Tabela 2.

Prótese analisada
Elastômero analisado

Marca A

Marca B

Membrana

100%

99,1%

Gel

91,1%

97,5%

Tabela 2: Comparação entre resultados de testes de citotoxicidade
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4ª Fase: Comparação entre diferentes testes de citotoxicidade em uma mesma prótese
A avaliação de citotoxicidade pelo método de MTT possui um caráter predominantemente
quantitativo, uma vez que avalia o índice de citotoxicidade . Já o teste de difusão em ágar
constitui uma técnica qualitativa de avaliação de citotoxicidade. O método de MTT evidenciou
um índice de citotoxicidade que possibilita a classificação do material como biocompatível. O
resultado obtido pelo método de difusão em ágar também possibilitou a classificação dos
materiais como biocompatíveis, como vemos na Fig. 7 e na Tabela 3.

Teste realizado
Elastômero analisado

MTT

Difusão em ágar

Membrana

100%

Biocompatível

Gel

91,1%

Biocompatível

Tabela 3: Comparação entre diferentes testes de citotoxicidade em uma mesma prótese.

1

2

3

Figura 7: Teste de difusão em ágar evidenciando ausência de dano celular induzido pelos
materiais analisados após (1) 24 horas, (2) 48 horas e (3) 72 horas, respectivamente.

CONCLUSÃO

As membranas se mostraram rugosas e apenas a Marca B mostrou porosidade evidente.
Houve diferenças concernentes à forma das rugosidades entre as duas marcas. Também foi
possível concluir que, em ambas as marcas, a superfície interna apresenta topografia
diferenciada da topografia externa. A superfície externa das membranas apresentam
rugosidades mais intensas (cuboides e arredondadas na marca A e B, respectivamente) de
tamanhos variados e de distribuição homogênea. A superfície interna, por sua vez, possui
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rugosidades menos intensas (semelhantes a ranhuras e semelhante a poros, na marca A e B,
respectivamente). O teste de viabilidade celular dos macrófagos pelo método de MTT
demonstrou que ambas as membrana apresentam-se biocompatíveis e, portanto, se
enquadram nas normas da ISO 10993.
Ao comparar as membranas das próteses de marcas diferentes, observa-se uma variação
de 0,9% do grau de citotoxicidade das mesmas. Desta forma, é possível concluir que o tipo de
topografia não constitui um fator de importância no grau de citotoxicidade da membrana.
Ambos os métodos avaliados caracterizaram o material como biocompatível,
apresentando, desta forma, compatibilidade entre seus resultados.

AGRADECIMENTOS

Aos colegas do Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste
- CERTBIO da Unidade Acadêmica de Engenharia de Materiais, onde este projeto foi
desenvolvido e realizado, por todo apoio e contribuição.
Aos professores Marcus Vinícius e Rossemberg pela orientação
.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLS, M. Replacement of animal procedures: alternatives in research, education
and testing. Laboratory Animals, v. 28, n. 3, p. 193-211, 1 jul. 1994.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. Portaria n.º 162, de 05 de
abril de 2012.
CALLISTER, Jr., W.D., Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Tradução Sérgio
Murilo Stamile. 7ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 705p.

CRUZ, A. S. et al. Comparação de métodos para testar a citotoxicidade “ in vitro ” de
materiais biocompatíveis. Rev. Saúde Pública v. 32, n. 2, p. 153-159, 1998.
DIAS, G. T. D. et al. Biopolímeros e sua aplicação como biomaterial na área
cardiovascular. Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 2011
ESCOBAR, L. M.; RIVERA, A.; ARISTIZÁBAL, F. Estudio Comparativo de los Métodos
de Resazurina y Mtt en Estudios de Citotoxicidad en Líneas Celulares Tumorales
Humanas. Revista de la Facultad de Química Farmacéutica, v. 17, n. 1, p. 67-74, 2010.
INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. ISO 10993-5:1992. Biological
evaluation of medical devices – part 5: tests for cytotoxicity: in vitro methods. 2009

253

SBCP. Brasil: Cirurgias Realizadas em 2011. Disponível em: <
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/materia-folha-de-sao-paulo/>
Acesso
em
20/08/2014
SILVA, J.G.P.S. Profissionais de saúde, cateteres com reservatório e seus biomateriais,
Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica), Departamento de Engenharia Biomédica,
Universidade de Aveiro, 2007. 157f.

SOUZA, M. H. L.; ELIAS, D. O. Fundamentos da Circulação Extracorpórea. 2nd. ed.
Rio de Janeiro: 2006
MALMONGE, S. M.; ZAVAGLIA, C. A. C. Avaliação da citotoxicidade de hidrogéis de
polihema : um estudo in vitro. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, v. 15, n. 1-2,
p. 49-54, 1999.
MOSMANN, T. Rapid Colorimetric Assay for Cellular Growth and Survival :
Application to Proliferation and Cytotoxicity Assays. . Journal of lmmunological
Methods v. 65, p. 55-63, 1983.
ORÉFICE et al. Biomateriais: Fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Cultura
Médica, 2006.
PITANGUY, I.; AMORIM, N.F.G.; FERREIRA, A.V.; BERGER, R. Análise das trocas de
implantes mamários nos últimos cinco anos na Clínica Ivo Pitanguy.Rev. Bras. Cir. Plást.
v. 25, n. 4, p. 668-74, 2010
RATNER, B. D. et al. Biomaterials Science : an introduction to materials in medicine.
2nd. ed. London, UK: Elsevier, 2004. p. 879
SILVA, E. J. G. P. DA. Profissionais de saúde, cateteres com reservatório e seus
biomateriais. [s.l.] Universidade de Aveiro, 2007.
SOARES, G. D. A. Biomateriais. Universidade Federal do Rio de Janeiro: Fórum de
Biotecnologia Biomateriais, 2005.
SOUZA, A. R. Obtenção e Caracterização de Compostos de Poli ( Etér-Siloxano ) e
Titanato de Bário. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2010.
VIDAL, K. A. L. Estudo da Citotoxicidade de Três Cimentos Obturadores Endodônticos
à Base deóxido de Zinco e Eugenol em Cultura de Células L929. Duque de Caxias, 2007.

254
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Resumo. Neste trabalho realizou-se o preparo e a caracterização de membranas
poliméricas de Quitosana/Carbonato de cálcio (Qui/CaCO3). O CaCO3 foi extraído de
cascas de ovos de galinha caipira (Gallus gallus domesticus), e apresentou um teor de
cálcio de 98,7%.

As membranas de Qui/CaCO3 apresentaram aumento na

cristalinidade que foi proporcional ao aumento do teor de CaCO3, esse aumento foi
mais evidente para as membranas nas dispersões de 5 e 10%. Em todas as dispersões
as membranas apresentaram partículas de CaCO3 dispersos sobre sua superfície sob
diferentes formas assim como aglomerados.
Palavras chave: membranas, quitosana, casca de ovo, caracterização, carbonato de
cálcio.
Introdução
Os Biomateriais têm se tornado elementos indispensáveis para a melhoria da
saúde humana e qualidade de vida. Suas aplicações abordam diagnósticos,
suprimentos médicos, tratamentos terapêuticos e medicina regenerativa emergente
[He, 2014]. Polímeros naturais como colágeno, elastina, celulose, quitina e quitosana
tem se destacado como biomateriais com potencial em aplicações biomédicas pois
apresentam uma versatilidade nas suas propriedades físicas, químicas e mecânicas
[Veiga, 2011].
A quitosana é um biopolímero de uso expressivo, pois é de fonte renovável,
biodegradável. Dispõe de aplicações tecnológicas e biomédicas, onde contribui na
produção de biomateriais especializados para promoção de novas atividades biológicas
com fins específicos [Laranjeira, 2009; Dallan, 2005]. O uso da quitosana para produzir
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membranas para possíveis aplicações como curativos em regeneração tecidual tem
crescido, pois estas simulam a permeabilidade de substâncias ativas por meio da pele
capazes de deter hemorragias e prevenir infecções [Brito, 2009; Borgognoni, 2006; Silva,
2006; Rodas, 2004].
A quitosana possui princípios ativos consolidados tais como: biocompatibilidade
(baixa toxicidade), biodegrabilidade, efeito cicatrizante, controle do nível de colesterol
sanguíneo, antimicrobiano, coagulante, analgésico, tratamento de osteoartrite entre outros
[Macêdo, 2009; Silva, 2006; Rodas, 2004]. Estudos tem mostrado crescimento no uso

do carbonato de cálcio extraído da casca de ovo na produção de biomateriais para
possíveis aplicações em tratamentos de regeneração óssea, pois tem se mostrado
biocompatível [Vale, 2014; Sarcinelli, 2007].
Neste trabalho foram preparadas membranas poliméricas de quitosana
misturadas com diferentes proporções de CaCO3 extraído de cascas de ovos de
galinhas caipiras (Gallus gallus domesticus) utilizando o método de evaporação de
solvente.
Materiais e métodos
Preparação das blendas de quitosana pura (Qui/pura) e quitosana com carbonato de
cálcio (QUI/CaCO3)
O CaCO3 foi obtido de cascas de ovos de galinha caipira (Gallus gallus domesticus).
As cascas foram lavadas para remoção da pelicula interna e secas em estufa por 24h a 100°C.
Posteriormente foram moídas em moinho de bolas por 4h e passadas

em

peneira

granulometrica malha 200 mesh, e colocadas em solução a 2% de ácido acético glacial por 72
h. O sedimentado de CaCO3 obtido foi filtrado para retirada do ácido, e lavada com água
destilada para retirar o excedente de ácido acético. O CaCO3 foi seco por 24h a 110 ºC em
estufa, foi triturado em almofariz e passado em peneira malha 200 mesh.

As membranas de quitosana foram preparadas pelo método de evaporação de
solvente de acordo com [Macêdo, 2013], com modificações. A quitosana em pó foi
dissolvida em ácido acético a 2% com agitação constante durante 24h. A solução foi
filtrada por duas vezes para remoção de impurezas. A primeira em um filtro com tela
de nylon e a segunda em um filtro Mille Millipore® (45µm). Separou-se 100mL da
solução de quitosana para preparo das membranas Qui/puras. As dispersões foram
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preparadas segundo a metodologia de [Oliveira, 2012] modificada, foram separados
300mL da solução de quitosana, dividida em três porções de

100mL para cada

dispersão de CaCO3 1, 5 e 10%, cada porção foi submetida a agitação contínua por 2h,
após esse período as soluções foram vertidas em placas de petri utilizando 30mL para
cada placa. As placas foram levadas em estufa por 24h em temperatura de 50ºC. Após
esse período as membranas formadas foram neutralizadas com NaOH a 5%, lavadas
com água destilada para remoção do excesso de NaOH, e acomodadas para secagem a
temperatura ambiente por 24h. O CaCO3 foi caracterizado por difração de raios-X
(DRX), fluorescência de raios–X (FRX) e as membranas de quitosana pura e com
diferentes proporções de CaCO3 foram caracterizados por DRX e MEV.
Resultados e discussão
A analise por fluorescência de raios–X (FRX) foi realizada em equipamento
Epsilon3- XL PANalytical, utilizando um tubo de ródio e filtro de prata, voltagem de 50

omnian.
A análise por FRX mostrou um alto teor de CaCO3 98,7%, estando de acordo
com dados sugeridos por Sarcinelli, 2007 e Vale, 2014 que relataram uma variação
para esse teor de 96 a 99%. Verificou- se ainda presença em pequenas quantidades de
fósforo e magnésio oriundos do fosfato tricálcico e carbonato de magnésio
característicos da composição química das cascas de ovos de galinha caipira [10, 11].
O pó foi ainda caracterizado por energia dispersiva de raios-X (EDX), para
avaliação da composição química. Os resultados mostraram como principal
constituinte o cálcio estando de acordo com os dados de FRX, o que caracteriza o pó
utilizado como uma excelente fonte de cálcio para serem utilizados como carga nas
membranas.
O CaCO3
tamanho do passo (Scan step size) de a 0.02626, e tempo por passo (Time per step)
igual a 37,7s, para as membranas de quitosana e QUI/CaCO3 o intervalo utilizado foi de

257

por passo (Time per step) 96.390s. As análises de DRX foram conduzidas a temperatura

cobalto (1.7890 Å), tensão de 40 kV e corrente 40 mA.
A Figura 1 mostra o difratograma para o CaCO3, que mostrou perfil
característico de materiais cristalinos.
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Figura 1. Difratograma de raios X do CaCO3.
A analise por DRX para as membranas objetivou observar a influência do CaCO 3
na cristalinidade assim como nas propriedades das membranas. A Figura 2 mostra
análise de MEV das membranas.
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Figura 2. Difratograma de raios X para as membranas puras, e quitosana carbonato de
cálcio nas dispersões de 1%, 5% e 10%.
A membrana de quitosana pura apresentou comportamento de material
semicristalino como mostrado na Figura 2, e segundo [Oliveira, 2012], esse
comportamento ocorre em virtude de ligações intra e intermoleculares, decorrentes
de pontes de hidrogênio estabelecidas entres os grupos funcionais presentes na
estrutura da quitosana, gerando uma organização característica à estrutura cristalina
da quitosana. Para as membranas de quitosana carbonato de cálcio através dos
difratogramas foi observado um aumento na cristalinidade da membrana proporcional
ao aumento do teor de carbonato de cálcio, quanto maior a quantidade de carbonato
de cálcio maior a cristalinidade da membrana, sendo esse aumento mais evidente para
as membranas nas dispersões de 5 e 10%.
A caracterização por microscopia eletrônica de varredura foi realizada
utilizando-se um microscópio modelo SUPERSCAN SSX-550 da marca Shimadizu, com
recobrimento metálico de ouro para todas as amostras.
Através das imagens de micrografia eletrônica de varredura foi observada que a
membrana de quitosana pura apresentou uma superfície homogênea, lisa, sem vales e
sem danos.
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Figura 3. Imagem de microscopia eletrônica de varredura membrana Qui/pura.
As membranas nas dispersões 1, 5 e 10% apresentaram uma grande
distribuição de carbonato que apresentaram diferentes formas e tamanhos formando
aglomerados de CaCO3 sobre a superfície das membranas. Esses aglomerados foram mais
representativos para as membranas nas dispersões de 10% e 5%, as dispersões de 1%
apresentaram aglomerados discretos.
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Figura 4. Imagem de microscopia eletrônica de varredura membrana Qui/CaCO3 1%.

Figura 5. Imagem de microscopia eletrônica de varredura membrana Qui/CaCO3 5%.
Segundo [Oliveira, 2012], a presença dessas partículas de CaCO3 observadas
sobre as membranas com diferentes tamanhos, formas e aglomerados, são evidencias
da formação de cristais de calcita, confirmada por meio da análise por difração de
raios X, onde é verificado os picos característicos do carbonato de cálcio, na forma de
calcita.
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Figura 6. Imagem de microscopia eletrônica de varredura membrana Qui/ CaCO310%.
Em todas as membranas houve deposição de carbonato de cálcio, sobre suas
superfícies, e foram quantificados para analise da composição química por meio de
energia dispersiva de raios-X (EDX), os espectros obtidos mostraram expressivos teores
de cálcio para todas as dispersões, sendo as maiores concentrações para membranas
com dispersões de 10% e 5% respectivamente.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF POLYMER BLENDS
CHITOSAN / CACO3 EXTRACTED FROM THE BARK OF HILLBILLY CHICKEN
EGGS
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In this work is the preparation and characterization of polymeric membranes of chitosan / calcium
carbonate (Qui / CaCO3). The CaCO3 was extracted from shells of hillbilly chicken eggs (Gallus gallus
domesticus), and presented a 98.7% calcium content. The membranes of Qui / CaCO3 showed increased
crystallinity which was proportional to the increase of CaCO3 content, this increase was most
pronounced for the dispersions of the membranes 5 and 10%. In all dispersions showed membranes
CaCO3 particles dispersed on the surface in various forms as pellets.
Keywords: blends , chitosan , eggshell , characterization, calcium carbonate.
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Resumen. Las aleaciones de Ti-beta como biomateriales, son de interés porque presentan una
elevada resistencia a la corrosión, bajo modulo elástico y buena biocompatibilidad. El principal
inconveniente es que la adición de elementos beta-estabilizadores (como Nb, Ta, Mo) de
carácter refractario dificulta su fabricación. La pulvimetalurgia nos ofrece la posibilidad de
incluir grandes cantidades de elementos de aleación de forma más sencilla que la fundición
para aleaciones de Ti, aunque también presenta otros inconvenientes como falta de difusión,
incremento de tamaño de grano o precipitación de fase alfa en borde de grano, que pueden
afectar a su comportamiento frente a la corrosión. La resistencia a la corrosión es muy
importante en aplicaciones biomédicas para implantología, debido a los cambios del medio a
los que puede verse sometido, como pH, contenido iónico, etc.
Este trabajo estudia los mecanismos de corrosión de las aleaciones beta Ti-Nb obtenidas por
pulvimetalurgia, comparando su comportamiento con la aleación estándar Ti6Al4V. Mediante
técnicas electroquímicas (medidas de potencial a circuito abierto, curvas potenciodinámicas y
espectroscopía de impedancias electroquímicas). La pulvimetalurgia presenta una resistencia
frente a la corrosión electroquímica parecida a la de la forja. La adición de elementos de
aleación estabilizadores de la fase beta no altera significativamente la resistencia a la
corrosión final, sin embargo confieren al material propiedades de interés para aplicaciones
biomédicas como un menor módulo elástico.

Palabras-clave: Titanio beta, Pulviemtalurgia, Corrosión, Modulo elástico
1.

INTRODUCCIÓN

La aplicación de aleaciones de titanio como material biomédico es innegable,
debido a su elevada resistencia a la corrosión, bajo modulo elástico, buena
biocompatibilidad y osteointegración (Strietzel, 1998) (Koike, 2001). Su obtención por
vía pulvimetalúrgica resulta de gran interés por la capacidad de controlar la aleación y
minimizar el costo de obtención de la forma final (Froes, 2012). Hoy en día, materiales
como Ti puro y Ti6Al4V se utilizan comúnmente como biomateriales, pero en estudios
recientes se ha reportado que elementos de aleación como el Al y V resultan tóxicos
en el cuerpo humano y pueden potenciar o causar diferentes problemas clínicos
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(Österle, 2007). Una alternativa es la utilización de elementos biocompatibles como
Nb, Ta o Mo, que son hoy en día los de mayor uso en la obtención de aleaciones beta.
La fabricación mediante pulvimetalúrgia facilita la adición de elevados contenidos de
elementos de aleación. Sin embargo, el desarrollo de aleaciones con elementos
refractarios conlleva unos problemas específicos como la falta de difusión de los
elementos de aleación y el crecimiento de grano que merma las propiedades
mecánicas de las aleaciones, además de provocar por el proceso térmico aplicado, una
transformación a fase alfa principalmente en borde de grano (Teixeira, 2006). Las
aleaciones Ti-Nb presentan una buena biocompatibilidad y cuando el contenido de Nb
está entre 20 y 50 % en peso permite obtener módulos elásticos de hasta 60 GPa
(Cremasco, 2008) (Martins, 2008) (Geetha, 2009).
Dentro de sus aplicaciones como biomateriales, en implantología, es fundamental el
comportamiento electroquímico. En este trabajo se estudia el comportamiento
electroquímico de aleaciones beta Ti-Nb obtenidas por vía pulvimetalúrgica, inmersas
en un electrolito salino 8 g/l NaCl a 37ºC. Se estudiará el efecto de la adición, a esta
aleación base, de elementos como el tantalio y el hierro, comparando su
comportamiento con la aleación Ti6Al4V de forja.
2.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1 Fabricación de las muestras
Se estudian tres aleaciones Ti β: Ti35Nb, Ti35Nb10Ta y Ti35Nb10Ta3Fe (% en
peso). Las aleaciones se obtienen por vía pulvimetalúrgica a partir de la mezcla
elemental de polvos, suministrados por AEE con diferentes tamaños de partícula, el Ti
tiene un tamaño medio de 55µm, el Nb de 30µm, el Ta de 20µm y el Fe se ha tamizado
para tener un tamaño máximo de 32µm. Las muestras se han compactado para
obtener cilindros de 20 mm de diámetro y 5 mm de espesor, en una matriz flotante
utilizando una prensa hidráulica de 500kN (INSTRON modelo 1343) aplicando una
presión de 600MPa. Posteriormente han sido sinterizadas a 1250ºC durante 3 horas en
un horno de alto vacío (Carbolite modelo 15-75-450).
2.2 Caracterización microestuctural
Las muestras se han preparado para su caracterización microestructural,
desbastando con diferentes papeles de carburo de silicio (220, 500, 1000),
y sílice coloidal hasta acabado espejo. La porosidad superficial ha sido obtenida por
tratamiento de imagen utilizando un microscopio óptico (NIKON LV100). La
microestructura se estudia utilizando microscopía electrónica de barrido (JEOL JSM
6300) utilizando la modalidad de electrones retrodispersados para revelar la
microestructura y obtener el tamaño de grano. Los análisis químicos se han realizado
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con un detector de energías dispersivas de rayos X de Oxford Instruments Ltda. La
determinación de las fases se realiza mediante Difracción de Rayos X (Panalitical
cubicPro). Se ha utilizado el software Image J para la cuantificación de las fases
obtenidas en cada caso.
2.3 Ensayos electroquímicos
Antes de cada ensayo se han limpiado las muestras con acetona en un baño de
ultrasonidos durante 10 min. La superficie de las muestras ha sido preparada con el
mismo método que para su estudio microestructural. Se ha utilizado una solución
salina de 8 g/l NaCl, que presenta un pH inicial de 5.6 y se ha mantenido a 37ºC
durante todo el proceso de medida. La celda electroquímica deja expuesta un área de
0.78 cm2, pero se ha tenido en cuenta la porosidad de cada muestra a la hora de
calcular el área real expuesta en los ensayos electroquímicos.
Las medidas se han realizado en un potenciostato Autolab 302N. Se ha utilizado
una configuración de tres electrodos, siendo el contraelectrodo de platino y el
electrodo de referencia de Ag/AgCl (3M KCl). Todos los potenciales vienen dados
respecto al electrodo de referencia (205mV respecto al electrodo de hidrógeno
estándar, SHE). Todos los ensayos se han realizado por triplicado para asegurar la
reproducibilidad.
El potencial a circuito abierto (open circuit potential, OCP) se ha medido durante
30 minutos al principio del ensayo. El comportamiento a la corrosión se estudia
mediante curvas potenciodinámicas barriendo en potencial desde el OCP, hasta -1.1
VAg/AgCl e invirtiendo posteriormente el sentido del barrido hasta 3 V Ag/AgCl con una
velocidad de barrido de 2 mV/s. De la rama catódica de la curva de polarización se ha
obtenido el potencial de corrosión (Ecorr) y la densidad de corriente de corrosión (icorr)
determinadas por la aproximación de Tafel. La densidad de corriente de pasivación (i p)
se ha determinado a potenciales de 0V, 1V, 2V y 3V. La espectroscopía de impedancias
electroquímicas (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) se ha medido a OCP,
en un rango de frecuencia de 2 mHz a 106 Hz con una amplitud de onda sinusoidal de
10 mV. Los datos han sido analizados y ajustados, con el software ZView 2.70,
utilizando circuitos equivalentes.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La microestructura obtenida es principalmente Ti-β (bcc), con algunas zonas α + β
en las que la fase α (hcp) aparece en borde de grano y en menor cantidad creciendo en
finas laminas desde el borde de grano o en el interiror de los granos β en dichas zonas.
En la “Fig. 1” vemos que queda cierta cantidad de Nb no difundido, que ha sido
confirmado mediante análisis puntuales por EDX. El efecto del Fe aumenta la
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estabilización de la fase β en la microestructura, reduciendo la cantidad de fase alfa
encontrada en las muestras, esto se comprueba en los ensayos de DRX, “Fig. 2”. Hay
que tener encuenta que una mayor cantidad de elemenos refractarios ha aumentado
la cantidad de fase α que se observa en las muestras debido a la baja velocida de
difusión de dichos elementos.

Figura 1. Imágenes SEM de electrones retrodispersados: (a) Ti35Nb, (b) Ti35Nb10Ta y
(c) Ti35Nb10Ta3Fe

Figura 2. Difracción de Rayos X de las muestras Ti35Nb, Ti35Nb10Ta y Ti35Nb10Ta3Fe

La cantidad de fase obtenida se recoge en la “Tabla 1”. En la aleación Ti35Nb
tenemos un 11% de fase α, mientras que al añadir el 10% de Ta el porcentage
incrementa a un 15% y con la adición del 3% de Fe la cantidad de fase α disminuye
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hasta el 2%. También se ha obtenido un tamaño de grano relativamente grande,
siendo algo más pequeño para la aleación Ti35Nb10Ta probablemente debido a una
inhibición del crecimento del grano β causado por la mayor cantidad de fase α
encontrada. En cuanto a la porosidad, observamos que para las aleaciones Ti35Nb y
Ti35Nb10Ta se mantiene alrededor del 8%, mientras que la adición de Fe la
incrementa alrededor del 13%. Este incremento en la porosidad esta vinculado
directamente con el tamaño de la partícula de Fe utilizada como materia prima
(O’Flynn, 2015).
Tabla 1. Porosidad, cantidad de fase α y tamaño de grano equivalente.
Aleación

% porosidad

% fase α

Deq (μm)

Ti35Nb

7,5

11

62

Ti35Nb10Ta

8,3

15

45

Ti35Nb10Ta3Fe

12,8

2

60

Los resultados obtenidos en los estudios de OCP y los parametros extraidos de las
curvas potenciodinámicas se muestran en la “Tabla 2”. La evolución con el tiempo del
OCP resulta semejante para todas las aleaciones de Ti estudiadas, aumenta
ligeramente con el tiempo de inmersión y se estabiliza a valores ligeremente mayores
cuando el contenido de elementos aleantes es mayor. Comparando los valores
obtenidos con los del Ti6Al4V colado, el valor de OCP obtenido es semejante que para
las muestras pulvimetalúrgicas.
Tabla 2. Valores medios de los resultados del estudio del OCP y de las curvas
potenciodinámicas.
Aleación

OCP
(VAg/AgCl)

Ti35Nb

-0,20 ± 0,02

0,09 ±
0,02

-0,27 ± 0,03 4,4 ± 2,3

39,7 ±
2,4

45,9 ± 1,7

98,0 ± 5,5

Ti35Nb10Ta

-0,16 ± 0,06

0,22 ±
0,16

-0,25 ± 0,01 3,8 ± 1,9

18,4 ±
0,2

48,2 ± 1,4

54,2 ± 7,1

Ti35Nb10Ta3Fe -0,17 ± 0,07

0,17 ±
0,12

-0,19 ± 0,08 3,6 ± 1,5

30,8 ±
2,5

85,3 ±
15,7

125,5 ±
11,8

0,75 ±
0,57

-0,24 ± 0,04 3,6 ± 0,5

4,8 ± 0,1

22,8 ±
19,7

94,2 ± 14,6

Ti6Al4V

-0,16 ± 0,02

icorr
Ecorr
ip(0V)
ip(1V)
ip(2V)
(μA/cm2) (VAg/AgCl) (μA/cm2) (μA/cm2) (μA/cm2)

ip(3V)
(μA/cm2)
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La “Fig. 3” muestra los barridos anódicos de los materiales indicados. En todos los
casos se observa un comportamiento pasivo con unos potenciales de corrosión
similares. Con la adición de Ta, la pasividad se consigue a densidades de corriente algo
más pequeñas, reduciendo la velocidad de disolución pasiva, que al alcanzar un
potencial de 1.5 V se aproxima al obtenido para Ti35Nb. La adición de Fe hace que esta
aproximación se produzca a 0.4 V, sufriendo un ligero incremento a 1.5 V que nos
produce unos valores de densidad de corriente algo mayores. Estas densidades de
corriente son mayores que las que se reflejan en la “Tabla 2” para el Ti6Al4V de colada,
que muestra unas densidades de corrosión semejantes a las obtenidas a un potencial
de 0 V pero que en este caso se mantienen más bajas que para las muestras Ti-Nb a
potenciales más elevados. Chelariu et al. observaron que un aumento en la cantidad
de Nb mejora la resistencia a la corrosión disminuyendo los valores de potencial y
densidad de corriente de corrosión y densidad de corriente de pasivación (Chelariu,
2014).

Figura 3. Curvas anódicas para las aleaciones Ti35Nb, Ti35Nb10Ta y Ti35Nb10Ta3Fe.
Los espectros de EIS obtenidos se representan mediante diagramas de Bode en la
“Fig. 4”, donde se observa la disminución de resistencia de pasivación con la adición de
Fe.
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Figura 4. Diagramas de Bode para las aleaciones Ti35Nb, Ti35Nb10Ta y
Ti35Nb10Ta3Fe. (a) Modulo y (b) Fase.
El circuito equivalente utilizado para modelizar los resultados experimentales EIS
se muestra en la “Fig. 5”. Donde Rs es la resistencia de la disolución, Rct la Resistencia a
la transferencia de carga, Rfilm la resistencia de la capa pasiva, CPEdl es el CPE de la
resistencia de doble capa y CPEfilm es el CPE de la capa pasiva. Con este circuito
equivalente se describe los mecanismos de corrosión entre el electrolito/capa
pasiva/superficie del metal.

Figura 5. Circuito equivalente para el análisis del espectro de impedancias.

La capacitancia de la capa pasiva (Cfilm) y la capacitancia de doble capa (Cdl) se
calcula utilizando las ecuaciones sugeridas por Brug et al. (Brug, 1984).

(1)

(2)
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La resistencia de polarización (Rp) viene dada por la suma de Rct y Rfilm. Los parametros
obtenidos en el ajuste de los datos experimentales al modelo de circuitos equivalentes
se recogen en la “Tabla 3”.

Tabla 3. Parámetros eléctricos obtenidos para los datos EIS medidos a OCP.

Rs
Aleación

CPEdl

OCP
Ωcm2

/cm2

Rct
ndl

CPEfilm

kΩcm2

2

Rfilm
nfilm

Cdl

kΩcm2

Cfilm
2

Rp
2

kΩcm2

Ti35Nb

-0,001

13

45

0,90

31

58,7

0,58

109

20

75

140

Ti35Nb10Ta

0,024

26

17

0,93

8

31,4

0,55

261

10

10
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Ti35Nb10Ta3Fe -0,004

21

43

0,88

18

77,6

0,55

28

17

68

46

La adición de Ta produce un incremento en la resistencia de polarización pasando de
obtener 150 kΩcm2 para el Ti35Nb a 291 kΩcm2, al añadir Fe la resistencia disminuye
drásticamente hasta 51 kΩcm2. Este efecto se aprecia principalmente en la resistencia
de la capa pasiva, de forma que el Ta aumenta la resistencia a la disolución pasiva y el
Fe la disminuye.
4.

CONCLUSIONES

La microestructura obtenida es principalmente β. La adición de Fe mejora la
estabilización de esta fase.
La adición de Fe incrementa la porosidad final en las muestras, debido a la diferente
difusión entre Fe y Ti.
La adición de Ta nos reduce la velocidad de disolución pasiva, de acuerdo a las
menores densidades de corriente obtenidas por debajo de potenciales aplicados de 1.5
V, y aumenta la resistencia de pasivación.
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Abstract. Beta titanium alloys are used as biomaterials due to their high corrosion
resistance, low elastic modulus and biocompatibility. The addition of beta stabilizing
elements, such as niobium, tantalum or molybdenum, can also generate additional
problems in the manufacturing process due to their refractory properties. Powder
metallurgy (PM) offers the possibility to include large amounts of alloying elements
easier than casting. PM present some problems such as lack of diffusion, grain growth
or α phase transformation, that might affect the corrosion behavior.
The electrochemical behaviour is crucial in implantology for biomedical applications,
due to the mean changes as pH or ion content.
In this work the corrosion mechanisms of Ti-Nb alloys obtained by powder metallurgy
are studied. For this, electrochemical techniques (open circuit potential,
potentiodynamic curves and electrochemical impedance spectroscopy) are used. Ti64
alloy are used as standard.
Powder metallurgy has a electrochemical corrosion resistance similar to forging.
Addition of alloying elements beta stabilizers does not significantly alter the final
corrosion resistance, however confer a interesting material properties for biomedical
applications such as a lower elastic modulus.

Keywords: beta titanium, powder metallurgy, corrosion, elastic modulus.
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AVALIAÇÃO DE PEEK PARA USO COMO IMPLANTES DENTÁRIOS
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Resumo. Em quarenta anos de evolução a Implantodontia avança rompendo barreiras e quebrando
paradigmas na busca por soluções e aprimoramento na arte da reabilitação bucal. Os implantes
dentários têm a funcionalidade de suportar a carga de tensão provocada pela mastigação e também
proporcionar um padrão estético harmônico em relação dentição natural a eles interligados. O material
de escolha para os implantes dentais mais utilizados é o titânio puro, que apresenta algumas
desvantagens como, por exemplo, a diferença do módulo elástico do implante de titânio e o osso
adjacente. O poli-éter-éter-cetona (PEEK) emergiu como o principal candidato termoplástico de alto
desempenho para substituição de componentes de implante de metal, devido a sua biocompatibilidade,
alta resistência mecânica, térmica e química. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um material
em PEEK para uso em implantes dentários. Os corpos de prova foram confeccionados pelo método de
prensagem, a uma pressão de 5,0MPa e 400°C de temperatura em prensa hidráulica. Os corpos de prova
foram caracterizados por Difração de raios X (DRX), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada
de Fourier (FTIR) e Ensaios Mecânicos. Nos difratogramas é possível observar um perfil de material
semicristalino, nos espectros de FTIR observaram-se bandas características específica do PEEK e nos
ensaios mecânicos mostra que o PEEK tem o comportamento elástico mais próximo do osso quando
comparado aos implantes de titânio. Com os resultados exposto verifica-se que o PEEK é um promissor
implante dentário.

Palavras-chave: Implantes dentários, Biomaterial, PEEK.
1.

INTRODUÇÃO

O objetivo da odontologia moderna é restabelecer o paciente com função,
estética, fonação e saúde normais do aparelho estomatognático, seja removendo o tecido
cariado de um dente ou substituindo vários dentes perdidos. Neste panorama, a
Implantodontia ganha espaço por ser capaz de atingir esse objetivo independentemente
da atrofia, doença ou injúria dos tecidos (MITCH, 2008).
Os implantes dentários têm a funcionalidade de suportar a carga de tensão
provocada pela mastigação, além de proporcionar um padrão estético harmônico.
Atualmente o material de escolha para os implantes dentários é o titânio puro. Suas
propriedades mecânicas e biológicas têm sido bem documentadas e satisfatoriamente

275

comprovadas (BRANEMARK et. al., 1969). Considerações estéticas e uma demanda
contemporânea por materiais livres de metal em odontologia tem catalisado pesquisas
por alternativas ao titânio em Implantodontia (PAYER et. al .2013).
Entretanto, o titânio e suas ligas têm algumas desvantagens como, a potencial
liberação de íons metálicos e subsequente osteólise ou alergenicidade, a corrosão dos
metais, perda óssea periimplantar causada pela diferença entre o módulo elástico do
implante de titânio e o osso adjacente, problemas estéticos devido à sua baixa reflexão
de luminosidade do metal, podendo provocar uma sombra escura nos tecidos moles
periimplantares em mucosa com biótipo fino e/ou com recessão da mucosa em volta do
implante de titânio. Além disso, a pobre compatibilidade com técnicas modernas de
diagnóstico por imagem, como a ressonância magnética. (SAGOMONYANTS, et.al. 2007;
SCHWITALLA & MILLER, 2013).
Com a finalidade de superar essas limitações e minimizar as reações biológicas
negativas, pesquisas têm buscado alternativas ao titânio. Dentre os novos materiais, o
mais promissor é o poli-éter-éter-cetona (SAGOMONIANTS, et al. 2007).
O PEEK (poli-éter-éter-cetona) e compostos relacionados podem ser fabricados em
larga escala com propriedades físicas, mecânicas e de superfície, nos mais diversos
formatos, dependendo da utilização como implante. Esta versatilidade abre um horizonte
de possibilidades no projeto de novos implantes e componentes para reabilitação bucal,
especialmente ao se levar em consideração o comportamento biomecânico deste
material.
O PEEK é um polímero termoplástico semiscristalino , apresenta alta temperatura
de transição vítrea (Tg = 145°C) e de fusão (Tm = 340°C) sendo conhecido na literatura
desde a década de 80 (LAI, 2007).
Apresenta grande resistência ao ensaio de degradação in vivo, incluindo danos
causados pela exposição de lipídios, mas a partir de abril de (WILLIAMS, 2001). Além disso
é um polímero que pode seguir várias rotas de processamento, tem alta resistência
química e já é utilizado em uma variedade de aplicações de engenharia (LAI, 2007)
2.

OBJETIVOS

2.1 Geral
Comparar os corpos de prova de PEEK em relação ao Titanio.
2.2 Específicos



Avaliar as propriedades químicas e mecânicas do PEEK;
Comparar as propriedades do PEEK com as do osso e do titânio;
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Local da Pesquisa
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de
Biomateriais do Nordeste (CERTBIO), na Universidade Federal de Campina Grande–
UFCG/UAEMa.

3.2 Materiais


Peek;

3.3 Métodos
Os corpos de prova foram obtidos pelo método de prensagem, a uma pressão
de 5,0Mpa, 400°C de temperatura e 30 min em prensa hidráulica.
3.4 Caracterizações
Os corpos de foram caracterizados por Difração de Raios-X (DRX),
Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e
ensaio mecânico de tração.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os filmes de PHB 0,25% não apresentaram uniformidade nem boa
resistência mecânica quando tracionada manualmente por isso não foram
caracterizados.
4.1 Difração de Raios-X (DRX)

Na Figura 1 são observados os difratogramas de raios X do PEEK.
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Figura 1 - Difratograma de raios- X do PEEK

Na análises de DRX foi observado que o PEEK tem um comportamento de
material semicristalino e possui uma estrutura ortorrômbica, corroborando com Silva e
Costa (2011). Comparando com uma liga de Titânio verifica-se que a mesma possui um
comportamento cristalino conforme Figura 2.

Figura 2 – Difratograma de raios- X da liga de titânio Ti- 6AI-4V.
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4.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

Na Figura 3 é observados os resultados de FTIR do PEEK.
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Figura 3 – Espectro de infravermelho (FTIR) do PEEK.
Analisando os espectros de FTIR revelou as bandas típicas de absorção do PEEK,
sendo essas bandas de estiramento C=O entre 1592 e 1645 cm-1, estiramento em C=C
1482 cm-1, estiramento C-O-C (1214 cm-1) e deformação angular C-H em 768 cm-1
corroborando com Nguyen e Ishida, (1987).
4.3 Ensaio Mecânicos de Tração
Na Tabela 1 são observados os valores do módulo de elasticidade e da
resistência à tração em relação ao osso, PEEK e Titânio
Módulo de Elasticidade
(Gpa)

Resistência a tração (Mpa)

Osso Cortical
longitudinal)

(direção

17,7

133

Osso Cortical
transversal)

(direção

12,8

52

Osso Trabecular

0,4

7,4

PEEK

1,37

63,57
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Titânio

107

484

Tabela 1 – Modulo elástico e resistensia a tração do PEEK, do titânio e do Osso.

Verifica-se a partir dos dados da Tabela 1 que tanto o modulo elástico e a
resistência a tração do PEEK é mais próximo ao osso que o titânio. O que futuramente
poderá vim a substituir o titânio em algumas aplicações médicas.
5. CONCLUSÕES
A partir dos resultados verifica-se que o PEEK é um promissor biomaterial, visto que têm
suas propriedades mecânicas mais próximas do osso que o titânio, entretanto é necessário
complementar esta pesquisa para obtenção de maiores características acerca do PEEK.
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Abstract. In forty years of evolution the implant dentistry advances breaking down
barriers and breaking paradigms on finding solutions and improvements in the art of
oral rehabilitation. Dental implants have the functionality to support the load of
tension caused by chewing and also provide a standard harmonic aesthetic about
natural dentition them interconnected. The material of choice for most dental implants
used is pure titanium, which presents some disadvantages as, for example, the
difference of the elastic modulus of titanium implant and the adjacent bone. The polyether-ether-ketone (PEEK) emerged as the leading candidate for high-performance
thermoplastic for replacement of metal implant components, due to its
biocompatibility, high mechanical strength, thermal and chemical. This work aims to
develop a PEEK material for use in dental implants. The specimens were made by
pressing method, at a pressure of 5 MPa and 400° C in hydraulic press. The specimens
were characterized by x-ray Diffraction (DRX), infrared spectroscopy (FTIR) Fourier
transform and mechanical tests. In difratogramas you can see a profile of
biodegradable thermoplastic material, in the FTIR Spectra bands were specific features
of PEEK and mechanical tests shows that the PEEK has elastic behavior closer to the
bone when compared to titanium implants. With the results exposed the PEEK is a
promising dental implant.
Keywords: Dental implants, Biomaterial, PEEK.
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Abstract. The calcium phosphate bioceramics are widely used for the bone reconstruction because of
their mineralogical similarities. This work aimed to obtain a biphasic calcium phosphate from
hydroxyapatite nanoparticles synthesized by sonochemical technique and processed under two different
conditions. The samples were uniaxially cold-pressed at 200MPa and sintered at 900°C/2h (CP900) and
1000°C/2h (CP1000) with heating rates of 2°C/min and 5°C/min, respectively. The characterizations were
performed by X-ray Diffraction, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy
and theoretical elastic modulus. From the geometric method, the relative density, porosity and linear
shrinkage were measured. The results showed that the studied processing conditions were useful for
achieving samples formed by a biphasic calcium phosphate with 80% -tricalcium phosphate and 20%
hydroxyapatite. The CP900 and CP1000 samples presented a theoretical elastic modulus of 34.7 GPa and
53.1 GPa, respectively, which are higher than that found to the compact bone. In addition, the sintering
at 900ºC was sufficient to promote neck formation and particle coalescence, maintaining adequate
porosity (47.5%) for bone tissue ingrowth into pores.

Keywords: Bioceramics, Sintering Temperature, Biphasic Calcium Phosphate.
1.

INTRODUCTION

The calcium phosphate bioceramics currently form a major types of materials
studied and used as a biomaterial for bone regeneration, due to their mineralogical
similarities to bone tissue, excellent bioactivity and biocompatibility. In addition, they
present dissolution rates and adsorption variables that allow their wide application in
cases where bone growth is required with concomitant absorption of the material
[Dorozhkin, 2010, Duan et al., 2012].
Calcium phosphate powders can be synthesized by various methods such as solgel, hydrothermal, mechano-chemical, radio frequency induction plasma, flame spray
pyrolysis, wet chemical precipitation and other techniques [Dorozhkin, 2010].
However, a wet chemical precipitation method assisted by ultrasound has
demonstrated to be useful for synthesizing nanoparticles with high purity and low
agglomeration degree [Barandehfard et al., 2012, Barbosa et al,2013, Xu et al., 2013].
Recently, researches are focused on the development of biphasic calcium
phosphate (BCP), as -tricalcium phosphate (-TCP)/Hydroxyapatite (HAp), in order to
obtain materials with different characteristics and improved properties from
conventional single-phase biomaterials as well as adapt them to different types of
biomedical applications [Chen et al., 2011, Farzadi et al., 2011]. For example, these
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material types can exhibit a controlled absorption rate, which is considered by some
authors a favorable feature to the osseointegration process [Arinzeh et al., 2003,
LeGeros, 1991].
Based on literature, the present work aimed to obtain a biphasic calcium
phosphate from hydroxyapatite nanoparticles synthesized by sonochemical technique
and processed under two different conditions, in order to be applied as an implantable
material.
2.

MATERIALS AND METHODS

Single-phase hydroxyapatite powder with particle size around 36.9 nm was
synthesized by sonochemical method. The powder was shaped into cylindrical die of
tool steel with 6.17 mm in diameter by uniaxial cold pressing at 200 MPa, using a preload of 17 MPa, in a universal testing machine EMIC (3000 DL) with 20 kN load cell.
The green compacted samples were air-sintered at 900°C/2h (CP900 sample) and
1000°C/2h (CP1000 sample) with heating rates of 2°C/min and 5°C/min, respectively,
using a JUNG Oven - Model 0212, in order to verify the influence of such parameters
on particle consolidation and densification process. The sintering parameters were
based on literature and previous studies.
The sintered samples were characterized according to their physical, chemical
and mechanical properties. The physical properties were analyzed in green and
sintered sample by measuring the relative density, porosity and linear shrinkage. To
calculate the relative density (dr) was used the Eq. (1):

where dg is the geometric density (mass/volume) and dt is the theoretical density,
which was calculated from Eq. (2):

where RIR is the relative intensity of each phase present, which is given by Eq. (5), and
“d” is the theoretical density of each phase: 3.16 g/cm3 for HAp (JCPDS # 009 0432)
and 3.07 g/cm3 for β-TCP (JCPDS # 009 0169).
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The porosity is given by Eq. (3), where dr is the relative density of the material:

The Linear shrinkage was calculated according to the Eq. (4):

where “s” is the the linear shrinkage expressed in %; “Lo” is the dimension prior to heat
treatment and “Lf” is the dimension after heat treatment. In this work, the diameter
was chosen for calculation purposes because its dimensional variation is greater when
compared to the height.
X-ray diffraction (XRD) analyses were performed in a Philips, X'Pert
diffractometer with CuKα radiation generated at 40 kV and 40mA, in the range of
20°<2Ɵ<80°, scan speed of 2 sec/step and step size of 0.05°. From XRD data, the
phases were semi-quantified by Eq. (5) and Eq. (6):

)

)
where RIR is the relative intensity ratio, “IHAp” and “Iβ-TCP” are the intensities of the
highest peak of HAp and β-TCP phases, respectively [Victoria and Gnanam, 2002].
For assisting the XRD results, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
analyses were carried out using a Shimadzu IR Prestige-21 spectrometer. The spectra
were scanned in the range of 4000-400 cm-1 with 4 cm-1 resolution and a total of 128
scans.
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Qualitative microstructure evaluation of samples was executed by Scanning
Electron Microscope/Field Emission Gun (FESEM, Quanta FEG 450). The samples were
covered with thin platinum (Pt) film under argon atmosphere, by sputtering process
(EMITECH SC7620 Sputter Coater), in order to make them conductive.
Wagh et al. (1991) proposed the Eq. (7) for estimating the theoretical elastic
modulus as function of porosity [Wagh et al., 1991].

where Et is the theoretical elastic modulus; E0 is the elastic modulus of dense material;
P is the volume fraction of pores (determined by Eq. (3)); the exponent “m” is related
to the tortuosity of pores and it is usually assigned as 2. In this case, E 0 is equals to
125.93 GPa, which refers to a similar biphasic calcium phosphate bioceramic with 99%
relative density. E0 was experimentally determined by nanoindentation using an
Agilent Nano Indenter G200 with a load of 400 mN.
3.

RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Relative Density, Porosity and Linear Shrinkage
Table 1 shows the physical features of CP900 and CP1000 samples. It can be
noted that the relative density and linear shrinkage increased with increasing
temperature and heating rate, which may influence on mechanical properties. The
densification is mainly influenced by temperature, but the linear shrinkage is partly
affected by heating rate. High heating rates may promote a large contraction in a short
period of time, which can cause defects and cracks in the material, impairing its
mechanical strength [Prokopiev and Sevostianov, 2006]. However, previous study
indicated that the heating rate variation did not affect significantly the densification
process and, consequently, the material properties. For CP900 sample, the higher
porosity may be useful as bioceramic bone substitute, since some authors suggest that
the porosity in the range from 40% to 60% may favor bone ingrowth into pores
[LeGeros, 1991].

Table 1 – Physical features of CP900 and CP1000 samples: density, porosity and
linear shrinkage.
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Rate

Temperature Relative Density (%)

Porosity (%)

Sample

Linear
Shrinkage (%)

ºC/min

ºC

Green

Sintered

Green

Sintered

CP900

2

900

52,56

52,48

47,44

47,52

3,21

CP1000

5

1000

54,92

64,94

45,08

35,06

8,77

3.2. X-ray Diffraction

Figure 1 presents the X-ray diffractograms of CP900 e CP1000 samples, where it
is clearly observed that the β-TCP phase is the main constituent in both samples,
overlapping the HAp original phase of raw material. Such behavior is caused by the
decomposition of HAp phase into α-TCP around 700°C, which in turn may be
transformed into β-TCP around 900°C [Duan et al., 2012]. From Equation (5), the both
samples exhibited a chemical composition of 80% -TCP and 20% HAp.

HAp

Intensity (a.u.)

-TCP

CP900

CP1000
20

30

40

50

60

2(°)

Figure 1 – X-ray diffractograms of CP900 and CP1000 samples.

3.3.

Fourier Transform Infrared Spectroscopy
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FTIR spectra of samples are displayed in Fig. 2. It is observed that the absorption
band at 3570 cm-1 refers to the hydroxyl group (OH-) of crystalline hydroxyapatite,
which is clearly indicated in the CP1000 spectrum. However, this band may be absent
or present low intensity in FTIR spectra. The missing OH- modes are attributed to a
perturbation of hydroxyl stretching and bending modes on the surface by the
hydrogen bond of water molecules to the surface OH- ions [Duan et al., 2012, Stoch et
al.,1999, Layrolle et al., 2009]. Such behavior is noted in the CP900 spectrum, where
the bands at 3430 cm-1 and 1630 cm-1 correspond to the hydroxyl vibrations from H2O.
The low intensity is related to the -TCP presence [Vani et al., 2009].
The bands at 2930 cm-1 and 2840 cm-1 are attributed to C-H vibrations in CH2 or
CH3 groups, suggesting a contamination with organic material during KBr pellets
preparation for FTIR analyses [Urbaniak-Domagala, 2012].
The phosphate groups (PO4-3) are characterized by absorption bands at 1110,
1080, 1030, 970, 940, 610 and 550 cm-1, which are disturbed by space group
differences in the HAp and β-TCP structures, resulting in different features of
absorption. For example, the bands at 1110 cm-1 and 970 cm-1 indicate PO4-3 ion
vibrations in the β-TCP phase. The absorptions at 1080 cm-1, 1030 cm-1, 940 cm-1 (P-O
asymmetric stretching modes), 610 cm-1 and 550 cm-1 (O-P-O bending modes) are
assigned to phosphate ion vibrations in the HAp structure [Layrolle et al., 2009, Vani et
al., 2009, Pang and Bao, 2003, Boilet et al., 2013].

Transmittance (a.u.)

CP900

CP1000

2930 2840

1630

610

1110 970
1080
550
1030

3570 3430

4000

940

3000

2000

1000
-1

Wavenumber (cm )
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Figure 2 – FTIR spectra of CP900 and CP1000 samples.

3.4. Scanning Electron Microscopy

Figure 3 shows SEM/FEG images of CP900 and CP1000 samples. From Figs. 3a
and 3b, it is possible to note that the particle consolidation was suitable for both
samples, with neck formation, suggesting that the sintering parameters were
appropriated for the HAp powder. In relation to the microstructure, the samples
presented closed and interconnected open micropores which may favor the
osseointegration [LeGeros, 1991]. Moreover, the highest porosity of CP900 sample is
evidenced in Fig. 3a, in comparison with CP1000 sample in Fig. 3b, which confirms the
influence of increasing temperature on the densification of material. Such observation
is in accordance with Table 1.

a

Closed
micropor
e

b

Neck

Open
micropor
e

Open
micropor
e

Neck

Closed
micropor
e

Figure 3 – SEM/FEG images of samples: (a) CP900; (b) CP1000.

3.5. Theoretical elastic modulus
From Equation (7), the theoretical elastic moduli were estimated at 34.7GPa and
53.1GPa for CP900 and CP1000 samples, respectively, which are a little higher than
that found to the compact bone (18-22GPa) [Dorozhkin, 2010]. These data are in
agreement with the theoretical model proposed by Wagh et al. (1991), since Et
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decreased with the increasing porosity, which causes a reduction in elastic modulus of
materials.

4. CONCLUSION

Based on the findings, the studied processing parameters were appropriated for
achieving a biphasic calcium phosphate bioceramic with a porous microstructure which
may favor osseointegration. In addition, the samples presented suitable particle
consolidation and adequate theoretical elastic moduli for biomedical applications.
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Resumo. Tendo em vista que as ligas do sistema NiTi aplicadas em fios ortodônticos reduzem
eficazmente o tempo para tratamentos dentários com uso de aparelhos ortodônticos, assim como
proporciona um menor desconforto ao paciente, o presente trabalho tem o intuito de estudar o
comportamento da curva tensão-deformação de fios da liga NiTi passível do efeito memória de forma
submetidos a ensaio de tração e ciclagem termomecânica. Os fios ortodônticos intraorais superelásticos
foram submetidos a ensaios de tração estáticos e cíclicos de carga e descarga com temperatura variada
por meio de um soprador térmico. Foi constatado por meio da análise das curvas obtidas nos ensaios de
tração que as tensões aplicadas são contínuas, exibindo grandes deformações elásticas, o que permite
um maior ajuste do fio em relação aos braquetes, sem variação da tensão. Por meio da análise das
curvas obtidas pelos ensaios de ciclagem termomecânica, pode-se constatar o efeito da
superelasticidade, no qual o fio recupera a sua forma original, apesar de ter sido submetido a vários
ensaios de carregamento e descarregamento, o que permite uma maior deflexão do fio, sem que
ocorram deformações permanentes.

Palavras-chave: Ligas NiTi, Efeito memória de forma e Superelasticidade
1.

INTRODUÇÃO

O estudo dos materiais inteligentes têm se intensificado devido às suas
propriedades extraordinárias que são utilizados nos sensores e atuadores das
chamadas estruturas inteligentes. Alguns dos materiais mais utilizados são as ligas com
efeito memória de forma, os quais têm a capacidade de retornar a forma original após
serem deformados e, em seguida, submetidos a determinadas temperaturas ou
tensões.
De acordo com Silva Júnior (2010), a tensão aplicada pode ser de qualquer tipo:
tração, compressão, torção, etc., desde que esteja abaixo de um valor crítico (sem
deformação plástica). Para que o material apresente o efeito memória de forma é
necessário, primeiramente, que ocorra uma transformação martensítica, na qual o
material é deformado e, em seguida, quando aquecido, adquire a capacidade de
retornar a sua forma original.
As ligas do sistema NiTi pertencem a esse grupo particular de ligas metálicas chamadas
de ligas com memória de forma (LMF), sendo que elas possuem excelentes
propriedades físicas e mecânicas, assim como ótima biocompatibilidade, o que
permite o vasto uso na medicina, como em instrumentações médicas, cateteres e
aparelhos ortodônticos, tanto nos fios como nos braquetes.
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Na liga NiTi com efeito memória de forma duas diferentes estruturas cristalinas
chamadas martensítica (de baixa temperatura) e austenítica (de alta temperatura)
(OTSUKA, WAYMAN, 1998). A superelasticidade das ligas de níquel-titânio utilizadas
em ortodontia é atribuída à transformação austenita-martensita, iniciando com o
carregamento do fio, possuindo uma maior porção de fase austenita se transformando
em martensita, à medida que é aumentada a deformação. Após a remoção da carga,
esses fios tenderão a retornar à sua configuração original, ocorrendo a transformação
reversa martensita-austenita, com liberação da energia acumulada de forma suave e
constante (FIGUEIREDO, 2006).
As ligas do sistema NiTi aplicadas em fios ortodônticos reduzem eficazmente o
tempo para tratamentos dentários com uso de aparelhos ortodônticos, assim como
proporciona um menor desconforto ao paciente, visto que as forças aplicadas são
suaves e contínuas, exibindo grandes deformações elásticas que estão relacionadas à
transformação martensítica que ocorre em sua microestrutura.
As propriedades das ligas EMF têm sido muito bem implementadas nas variadas
aplicações ortodônticas. Arcos ortodônticos de nitinol vêm sendo utilizados desde a
década de 1970, sendo mais efetivos que outros materiais alternativos (LAGOUDAS,
2008).
Os fios ortodônticos de NiTi são indicados, preferencialmente, nas fases iniciais
do tratamento, onde o elevado desajuste dental requer um fio ortodôntico de grande
flexibilidade e elasticidade, a fim de que haja grandes deformações no regime elástico
(FERREIRA, 2002).
A partir de 1985, uma nova geração de fios NiTi chegou ao mercado, os
chamados fios superelásticos representados pelo NiTi chinês, NiTi japonês e o NiTi com
cobre. Esses fios superelásticos apresentam algumas vantagens em relação aos
tradicionais, tais como: geram forças mais leves e mais constantes, são mais
resistentes às deformações permanentes, possuem maior flexibilidade e apresentam
maior eficiência clínica, isto é, movem o dente mais rapidamente e com um menor
número de ativações ou trocas de arco (FERREIRA, 2002).
Com isso, no presente trabalho será realizado com intuito de estudar o
comportamento da curva tensão-deformação de fios da liga NiTi passível do efeito
memória de forma submetidos a ensaios de tração e ciclagem termomecânica
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste trabalho, foram realizados ensaios de tração e ciclagem
termomecânica com ensaios de carga e descarga com temperatura variada por meio
de um soprador térmico no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFERSA. Os
materiais, parâmetros e procedimentos utilizados na realização dos ensaios estão
dispostos a seguir:
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3.

Os corpos de prova utilizados foram fios ortodônticos intraorais superelásticos,
comprados no comércio local com ajuda de um profissional da área. Os fios
utilizados são da marca Dental Morelli Ltda, do tipo superelásticos na forma de
arco, com secção transversal de 0,021’’ (0,53 mm) x 0,025’’ (0,63 mm).
A máquina de ensaios utilizada é uma Máquina Universal de Ensaios, modelo
DL10000 da EMIC, com capacidade 100kN e software TESC para aquisição de
dados, com os seguintes parâmetros de ensaio: ciclo carga/descarga, célula de
carga de 30kN, velocidade de ensaio de 0,05mm/s.
Foram realizados ensaios cíclicos a temperatura ambiente (aproximadamente
25º C) e até rompimento; ensaios cíclicos e até rompimento numa temperatura
acima da Af, com auxílio de um soprador térmico (temperatura máxima de
104ºC); e ensaios cíclicos com aquecimento apenas no carregamento e
aquecimento apenas no descarregamento ambos utilizando o soprador
térmico.
Foram realizadas análises de Calorímetro Exploratório Diferencial (DSC) com
taxa de aquecimento de +10°C/min e resfriamento de -10°C/min para mensurar
as temperaturas de transformação dos fios utilizados.
Para medição de temperatura, foi utilizado um termômetro de vidro (fluido
mercúrio) escala -10/+150°C com variação de 1°C.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na Fig. 1, está mostrada a análise de DSC dos fios utilizados. Essa análise é
necessária para identificar as temperaturas de transformação.
Figura 1 – Curva DSC do fio de NiTi à temperatura ambiente.

Fonte: Autoria própria (2015)
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Com base na Fig. 1, podemos mensurar as temperaturas de transformação com os
seguintes valores: As = 5,36°C, Af = 26,02°C, Ms = 21,25°C e Mf = -2,14°C. Com base
nesses valores, será possível definir, de forma mais clara, o comportamento das curvas
de tensão-deformação da liga em estudo.
As curvas exibidas na Fig. 2 são provenientes dos ensaios que ocorreram a uma
temperatura de aproximadamente 25°C e com aquecimento promovido pelo soprador
térmico.
Figura 2 – Curvas tensão-deformação resultantes dos ensaios de tração do fio de NiTi à
temperatura ambiente e aquecido pelo soprador térmico.

Fonte: Autoria própria (2015)

O ponto A indica material sem carregamento. Para a curva com aquecimento, com
uma temperatura de aproximadamente 90°C (temperatura no momento do ensaio), o
material está totalmente austenítico, no qual permanece durante o trecho A-B, sendo
que neste intervalo de deformação, a tensão causa apenas deformações elásticas na
austenita. A partir do ponto B, a tensão (530 MPa) é suficiente para iniciar a
transformação da MIT. Contudo, a tensão não é suficientemente grande para que o
material passe totalmente do estado austenítico para o martensítico indicado no
trecho B-C. Neste, possivelmente as duas fases coexistem com predominância da fase
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austenita. No ponto C, a tensão (850 MPa) atinge um nível em que a temperatura não
é suficientemente alta para impedir a indução da transformação martensítica no
restante do material, que ocorre no trecho C-D de inclinação relativamente pequena
indicando deformação com tensão quase constante. A partir do ponto D,
possivelmente o material está totalmente martensítico, ocorrendo um rearranjo das
variantes da MIT e o principal mecanismo de deformação é a distorção elástica da
martensita desgeminada, seguindo até o ponto E, no qual é atingido um nível de
tensão suficiente para que se inicie a deformação plástica da martensita. A uma tensão
de aproximadamente 1460 MPa inicia-se uma região de inclinação relativamente
pequena, indicativo da estricção, na curva e a continuidade da deformação resulta na
ruptura do corpo de prova (ponto F). (SHAW, KYRIADES, 1995 apud FIGUEIREDO, 2006)
Para a curva sem aquecimento, a fase é predominantemente austenítica no ponto
A com presença da fase martensita. No decorrer do trecho A-B, a tensão causa apenas
deformações elásticas na austenita. A partir do ponto B, a tensão (380 MPa) é
suficientemente grande para iniciar a nucleação da MIT. Observa-se que a mudança da
fase austenita para a martensita resulta em um alongamento e que a fração
volumétrica de martensita aumenta sob tensão aproximadamente constante (platô B’C’). Possivelmente, nesse trecho as duas fases coexistem e ocorre um rearranjo das
variantes da MIT. A partir do ponto C’, um aumento na deformação requer um
aumento na tensão. Inicialmente, o mecanismo principal de deformação é
possivelmente a distorção elástica da martensita desgeminada, seguindo até o ponto
D’, no qual é atingido um nível de tensão suficiente para que se inicie a deformação
plástica da martensita. E na tensão de aproximadamente 1445 MPa inicia-se uma
região de inclinação relativamente pequena na curva, onde deve iniciar a estricção, e a
continuidade da deformação resulta na ruptura do corpo de prova (ponto E’).
Indicando que apesar de condições de temperaturas diferentes o material apresenta
um limite de resistência (antes da estricção) similar, com variação na deformação final.
Na Fig. 3 estão mostradas as curvas obtidas por meio dos ensaios cíclicos à
temperatura ambiente.

295

Figura 3 – Curvas tensão-deformação resultantes dos ensaios de carga e descarga do
fio de NiTi à temperatura ambiente.

Fonte: Autoria própria (2015)

As curvas da Fig. 3 foram realizados a uma temperatura de aproximadamente
25°C. O material está inicialmente no estado predominantemente austenítico e no
decorrer do trecho A-B sofre somente deformações elásticas da austenita. A partir do
ponto B, a tensão (380 MPa) é suficientemente grande para iniciar a nucleação da MIT
promovendo uma deformação a tensão constante (platô B-C). As duas fases,
possivelmente, coexistem neste trecho e ocorre um rearranjo das variantes da MIT. A
partir do ponto C até o ponto D, o principal mecanismo de deformação é
provavelmente a distorção elástica da martensita desgeminada. A partir do ponto D,
ocorre um descarregamento. No trecho D-E, há a predominância da martensita
desgeminada, obtendo a recuperação da distorção elástica da martensita
transformada até atingir a tensão de 200 Mpa. E a partir da descarga da tensão de um
valor crítico (ponto E), o material passa a transformar-se de volta em austenita. Essa
transformação reversa resulta em um novo platô de tensão (E-F), no qual
possivelmente coexistem martensita e austenita. Nesse trecho, ocorre um
encurtamento do corpo de prova. No ponto F, o material retorna à fase austenítica e o
descarregamento posterior segue o trajeto F-A. Pode-se observar que o fio recupera a
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sua forma original, apesar de ter sido submetido a vários ensaios de carregamento e
descarregamento, indicando estabilidade termomecânica. (HODGSON et al., 1999
apud FIGUEIREDO, 2006; GONZALES, 2002)
As curvas mostradas na Fig. 4 são provenientes de ensaios cíclicos que ocorreram
a uma temperatura de aproximadamente 90°C no carregamento, e com
descarregamento à temperatura ambiente. O material, que está inicialmente no
estado austenítico, permanece assim durante o trecho A-B e sofre apenas
deformações elásticas na austenita. A partir do ponto B, apesar da temperatura estar
elevada, a tensão (450 MPa) é suficientemente grande para iniciar a nucleação da MIT.
Contudo, verifica-se uma maior dificuldade para que ocorra totalmente a
transformação da fase austenita para a martensita, devido a temperatura elevada,
sendo isso observado pela inclinação relativamente maior no trecho B-C. As duas fases,
possivelmente, coexistem neste trecho. A partir do ponto C até o ponto D, o principal
mecanismo de deformação é provavelmente a distorção elástica da martensita
desgeminada. A partir do ponto D ocorre um descarregamento. No trecho D-E, há a
predominância da martensita desgeminada, obtendo a recuperação da distorção
elástica da martensita transformada até uma tensão de 380 Mpa. A transformação
reversa ocorre no trecho do platô E-F, no qual ocorre um encurtamento do corpo de
prova até o ponto F, onde material retorna à fase austenítica e o descarregamento
subsequente segue o trajeto F-A. Pode-se observar que o fio recupera a sua forma
original, apesar de ter sido submetido a vários ensaios de carregamento e
descarregamento.
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Figura 4 - Curvas tensão-deformação resultantes dos ensaios de carregamento a uma
temperatura acima da Af e descarga a temperatura ambiente do fio de NiTi.

Fonte: Autoria própria (2015)

Os ensaios que resultaram nas curvas mostradas na Fig. 5 foram realizados à
temperatura ambiente no carregamento e a uma temperatura de aproximadamente
90°C no descarregamento. Do ponto A ao ponto D, é apresentado o mesmo
comportamento descrito anteriormente para o fio ensaiado à temperatura de 25°C,
mostrado na Fig. 4. E a partir do ponto D, ocorre um descarregamento aquecido à
temperatura acima de Af, induzindo a uma porção de transformação reversa,
instantaneamente, no decorrer do intervalo D-E. Com o aquecimento, a transformação
reversa para a fase austenita é iniciada durante o trecho do platô E-F, onde é
observada uma menor faixa de deformação com pouca variação de tensão. No trecho
F-G, o material finaliza a transformação reversa retornando à fase austenítica de forma
mais rápida indicado por uma maior inclinação da curva de descarregamento.
Retornando ao Ponto A com a forma original recuperada, apresentando uma ótima
estabilidade apesar de ter sido submetido a vários ensaios de carregamento e
descarregamento.
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Figura 5 - Curvas tensão-deformação resultantes dos ensaios de carga e descarga do
fio de NiTi a uma temperatura acima da Af no descarregamento.

Fonte: Autoria própria (2015)

Na Fig. 6, estão apresentadas as curvas provenientes de um ensaio cíclico que
ocorreu a uma temperatura Af durante todo o ensaio de carga/descarga.
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Figura 6 - Curvas tensão-deformação resultantes dos ensaios de carga e descarga do
fio de NiTi a uma temperatura acima da Af durante todo o ensaio.

Fonte: Autoria própria (2015)

Entre os pontos de A a D o material apresenta um comportamento similar ao
descrito na Fig. 4. A partir do ponto D, há um descarregamento com uma inclinação
acentuada no qual a fração volumétrica da austenita aumenta na transformação
reversa até o ponto E, e no trecho E-F, ocorre um aumento da inclinação da curva
indicando uma maior rapidez na transformação reversa (menor deformação e maior
variação de tensão). E, por fim, no ponto F, o material está totalmente austenítico
ocorrendo o descarregamento elástico, subsequente, no trecho F-A com alta
estabilidade no decorrer dos vários ensaios de carregamento e descarregamento.
4.

CONCLUSÕES

Por meio dos ensaios de tração e ciclagem termomecânica realizados nos fios de
NiTi, pode-se concluir que:


Apesar das condições de temperatura nos ensaios de tração serem distintas
para os dois fios – o que promove um comportamento diferente da curva
durante a transformação de fases – ambos apresentam um limite de resistência
similar, sendo 1460 MPa e 1445 MPa para os fios ensaiados a 90ºC e 25ºC,
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respectivamente. Essa semelhança permite a aplicação desse material em
diferentes temperaturas sem que haja comprometimento no limite de
resistência.
No ensaio de tração realizado a 25ºC, as tensões aplicadas são contínuas
durante a mudança da fase austenita para a martensita, exibindo grandes
deformações elásticas, o que permite um maior ajuste do fio em relação aos
braquetes sem variação da tensão.
Nos ensaios de ciclagem termomecânica, apesar de os fios serem submetidos a
vários ensaios de carregamento e descarregamento, observa-se que eles
recuperam totalmente a sua forma original após o descarregamento, indicando
estabilidade termomecânica. Isso permite uma maior deflexão do fio, sem que
ocorram deformações permanentes.

AGRADECIMENTOS
Os devidos agradecimentos a UFERSA.
REFERÊNCIAS
Antunes Souza, A. C. R. 2006, “Características Estruturais e Propriedades Mecânicas de
Fios Ortodônticos de Níquel-Titânio”. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Metalúrgica e de Minas) - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais – MG, 158p.
Gonzales, C. H. 2002, “Etude des comportements electro-thermomécaniques et de la
stabilization martensitique d’alliages monocristallins à mémoire de forme base
cuive”. Tese de doutorado – L’Institut National Dês Sciences Appliqees de Lyon,
França. 178p.
Ferreira, F. V. 2002, “Ortodontia: Diagnóstico e planejamento clínico”. 5.ed. São Paulo:
Artes Médicas, p.361-398.
Figueiredo, A. M. G. 2006, “Caracterização da fadiga mecânica de baixo ciclo em ligas
superelásticas de NiTi”. Tese (Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas) –
Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais. 210p.
Hodgson, D. E.; Wu, M. H.; Biermann, R. J. 1992, “Shape memory alloy”. ASM
Handbook, v.2, p. 887-902.
Lagoudas, D. C. 2008, “Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications”.
USA: Springer. 435p.
Otsuka, K.; Wayman, C. M. 1998, “Shape Memory Materials”. Reino Unido: Cambridge
University Press. 284p.

301

Silva Júnioir, M. Q. 2010, “Estudo da liga Cu-11,8Al-XBe-0,3Ti (X = 0,5; 0,6; 0,7)
processadas termomecanicamente”. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) UFPB, João Pessoa. 98p.
Souza, Marcos Motta de. 2005, “Caracterização de uma liga com efeito memória de
forma”. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro. 113p.

302

EVALUATION OF THE STRESS-STRAIN CURVE WIRE ORTHODONTIC SMA
NITI
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Freitas Santos1
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Abstract. Considering that the NiTi alloys system applied in orthodontic wires
effectively reduce the time for dental treatments with the use of orthodontic
appliances, as well as providing less discomfort to the patient, this study aims to study
the behavior of the stress-strain curve wire alloy NiTi liable memory effect so subjected
to tensile test and thermomechanical cycling. The superelastic intraoral orthodontic
wires were subjected to static and cyclic tensile loading and unloading varied with
temperature by means of a heat gun. It was found through the analysis of the curves
obtained in tensile tests show that the applied voltages are continuous, exhibiting large
elastic deformation, allowing a greater adjustment of the wire in relation to the
brackets without varying the voltage. Through the analysis of the curves obtained by
thermomechanical cycling tests, it can be seen the effect of superelasticity, in which the
wire recovers its original shape despite being subjected to various tests loading and
unloading, which allows a greater yarn deflection without permanent deformation
occurring.

Keywords: NiTi alloys, Shape memory alloy and superelasticity.
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Resumo. Na extração de quitina e produção de quitosana, tem-se principalmente crustáceos como
matéria prima, e sua cor causada principalmente pela presença da astaxantina, provoca um
inconveniente comercial, visto que se faz necessária a obtenção de um produto branco. Tem sido
propostos vários métodos para a remoção deste pigmento. Avalia-se a eficiência da retirada desse
pigmento da matriz polimérica das várias etapas da extração de quitina e produção de quitosana
relacionando o solvente orgânico utilizado, álcool etílico. Resultados de espectroscopia de UV-visível
mostram a eficácia do processo de despigmentação, visto que o completo desaparecimento da banda de
absorção em aproximadamente 470nm referente à astaxantina. A etapa de desmineralização não
apresenta contribuição para a despigmentação do produto final, sendo a desproteinização a etapa mais
importante para a remoção do pigmento, seguida da desacetilação que apresentou a quitosana branca
de acordo com o padrão RGB e com o perfil de espectro de absorção.

Palavras chave: Carotenóide, Astaxantina, Despigmentação, Quitina, Quitosana.

1.

INTRODUÇÃO

Quitina e quitosana são polissacarídeos de cadeias lineares que possuem variáveis
proporções dos carboidratos 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2-deoxiD-glicopiranose, unidos por ligações glicosídicas β(1→4). (Roberts, 1992). A quitina é o
biopolímero mais abundante encontrado na natureza, depois da celulose, e é
encontrada no exoesqueleto de crustáceos, na parede celular de fungos e em outros
materiais biológicos. (Furlan, 1993). Dentre as várias fontes o camarão possui de 5 a
7% e o siri, de 15 a 20% de quitina (Mathur; Narang, 1990, Moura et al., 2004). Sendo o
camarão uma fonte abundante de resíduos encontrada na região de realização da
pesquisa de forma que seu uso se tornou mais viável.
No processo de extração da quitina, as etapas de desmineralização (DM) e
desproteinização (DP) geralmente não são suficientes para obtenção de um produto
branco, assim para a remoção dos pigmentos remanescentes é necessária uma etapa
adicional de descoloração. A coloração da quitina é provocada pela presença de
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pigmentos de carotenóides denominados por astaxantina. (No et al., 2003, Lisboa,
2011).
A quitosana é obtida pela desacetilação da quitina, que, por ser solúvel em ácidos
fracos, ao contrário da quitina, possui valor comercial maior e propriedades mais
interessantes para o âmbito industrial e fins de pesquisa. (Craveiro; Craveiro; Queiroz,
1999).
A remoção dos pigmentos, pode ser realizada por extração com solventes, sendo
que etanol e acetona são os mais empregados, ou por branqueamento, com KMnO4,
NaOCl ou H2O2. Sendo sua extração por solvente, o aproveitamento de astaxantina,
pigmento mais abundante nos exoesqueletos de crustáceos, na indústria alimentícia é
possível. (Campana-Filho, 2007)
A retirada total desse pigmento é muito importante para obtenção de um produto
branco, pois possui melhor valor comercial. Sendo que a astaxantina pode ser
identificada por espectroscopia de UV-visível no qual o espectro possui máxima
absorção em torno de 470nm, que representa a banda de absorção K gerada pela
transição π→ π* do grande sistema conjugado de toda a molécula. (Yaun; Jin; Xu;
2012).
O objetivo desse trabalho é avaliar a eficiência da retirada do pigmento da matriz
polimérica das várias etapas da extração de quitina e produção de quitosana
relacionando o solvente orgânico utilizado, álcool etílico.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se amostras de quatro etapas da produção de quitosana, fornecidas pelo
laboratório CERTBIO e álcool etílico PA (NEON, Brasil – Lote: 13157).
Realizou-se a pesagem em triplicata de cada amostra em béquer, que foram
dispersas em álcool etílico com agitação manual, de acordo com a Tabela 1, que possui
diferentes proporções de álcool etílico, pois requereu-se quantidades diversas para
que fosse possível molhar completamente as amostras.
Tabela 1: Nomenclatura adotada e proporção de peso da amostra por volume de álcool etílico.

Amostra
Casca de Camarão beneficiada
Casca após Desmineralização
Após Desproteinização (Quitina)
Após Desacetilação (Quitosana)

Nomenclatura
Casca
DM
DP
DA

g/mL
1/3
1/5
1/8
1/5

Após dispersão no álcool etílico as amostras ficaram em descanso por 10min,
seguindo para uma filtragem, em um funil de Büchner acoplado à bomba a vácuo,
onde foi possível a separação do sólido e do líquido.
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A partir dessa etapa o líquido extraído seguiu para caracterização em um
espectrômetro UV-visível modelo Cary 50Bio, da marca VARIAN. O padrão Red, Green,
Blue (RGB) foi obtido a partir da Fig. 2, utilizando-se um software ImageJ.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As amostras obtidas evidenciam uma diferenciação em suas tonalidades de cores.
A Fig. 1 exibe fotografias realizadas após os procedimentos de pesagem e dissolução
no álcool etílico. A variação de cores possibilita verificar que a quantidade do pigmento
vai diminuindo a cada etapa do processo, porém a mesma diferença não é vista entre a
casca após o beneficiamento e a casca após a desmineralização, de modo que a última
se apresenta mais corada do que a primeira, isto é justificado pelo fato da casca
apenas beneficiada conter minerais, que aprisionam o pigmento, dificultando sua
visualização.

Figura 1: Amostras pesadas e dispersas em álcool etílico, respectivamente.

Passado o tempo de descanso e posteriormente a procedimento de filtragem das
dissoluções, obteve-se o material para realização da identificação do pigmento pela
técnica de UV-Visível, como ilustra a Fig. 2. Com base na coloração diferenciada de
cada amostra é possível verificar que a presença do pigmento passa a cair,
principalmente nas duas últimas etapas. O padrão RGB identificado em cada amostra
foi, respectivamente: (100,67R; 29,33G e 8,67B) - vermelho escuro, (127,67R; 57,67G e
0B) - cor de laranja, (137,33R; 121,33G e 45,33B) - amarelo e (140,00R; 150,33G e
141,67B) – branco, por causa do fundo, a solução apresentou-se transparente.
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Figura 2: Líquido obtido do processo de filtração das amostras. Casca, DM, DP e DA, respectivamente.

Na Fig. 3, pode-se visualizar os espectros de absorção do UV-Visível para as
amostras. O espectro encontrado para a casca de camarão beneficiada, Fig. 3a,
demonstra que a mesma apresenta um pico de máxima absorção em 467nm, o que
coincide com a faixa de comprimento de onda em que o pigmento astaxantina possui
máxima absorção. Ainda na Fig. 3a, podem-se notar que o espectro de absorção do
líquido advindo das cascas apenas beneficiadas possui um valor mais elevado para
todo a faixa de varredura, devido, provavelmente, à presença de minerais e impurezas,
que possivelmente favorece o espalhamento da luz.
O perfil espectral muito similar ao da casca beneficiada, porém, com menor
absorbância é verificado para o espectro da amostra da casca após a desmineralização,
Fig. 3b. Consegue-se perceber que a etapa de desmineralização elimina impurezas e
minerais, dessa forma, diminuindo a absorção para toda a faixa e mantendo mesmo o
pico apresentado máxima absorção em 467nm.
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a)

b)
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c)

d)

Figura 3: Espectro de absorção do UV-visível das amostras dos vários estágios da produção de
quitosana. a) casca pós beneficiamento, b) após desmineralização, c) após desproteinização e d) após
desacetilação.

O espectro de absorção obtido para a quitina apresenta máxima absorção em
461nm de acordo com a Fig. 3c, indica que possivelmente tem-se em a presença de
uma menor concentração de astaxantina, que o encontrado para a etapa de
desmineralização, assim sendo possível ressaltar que a etapa de desproteinização
consegue retirar uma maior quantidade do pigmento, o que está possivelmente
atrelado ao fato que após a retirada dos minerais, que estão na sua maioria na
superfície da casca, torna mais fácil a saída dos pigmentos.
Para a quitosana, o espectro de absorção obtido está ilustrado na Fig. 3d, que
exibe um caráter praticamente linear, sem picos. Ao ser comparado a Fig. 3c possibilita
perceber que a desacetilação, por sua vez, retira os pigmentos restantes, que
provavelmente está relacionado ao fato da desacetilação ser um processo que envolve
a reação de uma base forte em elevada concentração a temperaturas altas e
constantes por um longo período de tempo. (Lisboa, 2011).
A Tabela 2 exibe um resumo dos resultados obtidos paras as quatro amostras
estudadas. Comparando cada amostra de acordo com o pico de máxima absorção, seu
padrão RGB encontrado e a cor que cada uma apresentou.
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Tabela 2: Comparação entre as quatro amostras de acordo com o pico de absorção máxima e o padrão
RGB.

Amostra

Máxima
absorção

Casca de Camarão beneficiada

467,68

Casca após Desmineralização

467,47

Após Desproteinização (Quitina)

461,44

Após Desacetilação (Quitosana)

--

4.

Padrão RGB
100,67; 29,33
e 8,67
127,67; 57,67
e0
137,33;
121,33 e
45,33
140,00;
150,33 e
141,67

Cor
Vermelha escuro
Cor de laranja

Amarelo

Branco
(transparente)

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que existe eficiência do processo de despigmentação da
produção de quitosana, pois se observou que a coloração foi diminuindo juntamente
com a realização das etapas do processo. Para as cascas de camarão, beneficiada e
desmineralizada, não se verificou drásticas mudanças no perfil do espectro do UVVisível nem na cor encontrada pelo padrão RGB, como é possível observar pela Tabela
2, indicando que o processo de desmineralização não é eficiente na remoção dos
pigmentos, o que pode estar relacionado ao fato que antes deste processo o pigmento
encontra-se ainda muito preso a matriz.
O processo de desproteinização demonstrou-se muito eficiente na retirada dos
pigmentos, de forma que a diferença encontrada entre as amostras antes e depois do
processo é enorme, e com a comparação das Fig. 3b e 3c, e de acordo com a Tabela 2,
se torna evidenciado que para a quitina se tem bem menos pigmentos.
A quitosana apresentou um espectro de absorção praticamente linear, sem picos,
indicando que a mesma provavelmente apresenta uma baixíssima concentração ou
ausência do pigmento, ou seja, de acordo com a Tabela 2, a amostra mostrou-se como
branco de acordo com o padrão RGB e com o perfil de espectro de absorção
encontrado, como explicado anteriormente a reação que ocorre na etapa de
desacetilação deve contribuir para a despigmentação.
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Abstract. In the extraction of chitin and chitosan production has mainly shellfish as raw
material, and its color caused mainly by the presence of astaxanthin, it causes a
commercial drawback since to obtain a white product is needed. Various methods have
been proposed for removing this pigment. Evaluates the efficiency of dye removal from
the polymer matrix of the various stages of extraction of chitin and chitosan production
relating the organic solvent used, ethyl alcohol. UV-visible spectroscopy results show
the effectiveness of depigmentation process, since the complete disappearance of the
absorption band at about 470nm referring to astaxanthin. The demineralization step
has no contribution to the depigmentation of the final product; deproteinization is the
most important step for pigment removal followed by deacetylation to chitosan
showed white in accordance with standard RGB and the absorption spectrum profile.
Keywords: Carotenoid, Astaxanthin, depigmentation, Chitin, Chitosan.
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ANÁLISE MECÂNICA COMPARATIVA DE FIO ORTODÔNTICO NITI E AÇO
INOXIDÁVEL
Manoel Quirino da Silva Júnior1, Áleft Verlanger Rocha Gomes1, Anderson Douglas de
Freitas Santos1, Fernanda Monique da Silva1
1

Dep. De Ciências Ambientais e Tecnológicas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido,
Mossoró (RN), Brasil
E-mail: manoel.quirino@ufersa.edu.br

Resumo. As ligas com memória de forma são ligas metálicas que possuem a habilidade de retornar a sua
forma previamente definidas quando submetidas a um tratamento termomecânico apropriado. A
transformação de fase martensítica promove a recuperação da forma das ligas com memória de forma,
gerando dois tipos de efeitos, a superelasticidade e o efeito com memória de forma. Estas propriedades
despertam interesses tecnológicos e as ligas possuem inúmeras aplicações. Embora uma variedade de
ligas exiba o efeito memória de forma, somente aquelas que podem recuperar uma quantidade
substancial de deformação possuem interesses comerciais. Dentre estas, vale destacar as ligas a base de
NiTi. Esse tipo de liga vem sendo empregada, com sucesso, no ramo da odontologia, especificamente no
uso de aparelhos ortodônticos. Comparadas aos fios de aço inoxidável, que são os mais utilizados
atualmente, a utilização dos fios de NiTi, por permitirem ao ortodontista a aplicação de forças suaves e
contínuas para a movimentação dentária, apresentam sensível diminuição no tempo de manutenção dos
fios e significativa redução ou ausência de dor ao paciente. O presente trabalho comparou o
comportamento mecânico de fios ortodôntico NiTi superelástico e de aço inoxidável, mediante ensaio de
tração estático e ensaios cíclicos de carga e descarga numa máquina de ensaios universal. Os fios de NiTi
apresentam deformação cinco vezes maior que a de aço inoxidável com um quarto da tensão necessária
para essa deformação, indicando que os fios NiTi resultam num maior deslocamento para ajuste
dentário com diminuição de força necessária para tal ajuste, promovendo menor intensidade de dor ao
paciente e diminuição de tempo de tratamento.

Palavras-chave: Ligas NiTi, Superelasticidade, Fios ortodônticos, Ensaio de tração,
Ensaio de carga-descarga
1.

INTRODUÇÃO

A maioria dos materiais metálicos quando são submetidos a uma carga e
deformados além do seu limite elástico, apresentam uma deformação permanente e
não conseguem retomar a sua forma original integralmente. Todavia, existem algumas
ligas metálicas que possuem a capacidade de recuperar completamente suas
dimensões, mesmo quando são deformados acima do seu limite elástico. Essa
recuperação ocorre através do aquecimento do material ou pela retirada da carga que
produziu a deformação.
O efeito memória de forma é caracterizado quando o material recupera
totalmente seu formato original quando aquecido a uma temperatura adequada. A
superelasticidade é o fenômeno que alguns materiais possuem de recuperarem suas
dimensões, meramente com a retirada da carga à qual foram submetidos. Esta é uma
propriedade caracterizada por tensões e não pela variação de temperatura, como
acontece no efeito memória de forma. As duas propriedades, efeito memória de forma
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e superelasticidade, estão atreladas à transformação de fase austenita-martensita.
(Silva Júnior, 2010)
Dentre as ligas metálicas que apresentam o efeito memória de forma e/ou
superelasticidade, destacam-se aquelas do sistema NiTi aproximadamente
equiatômico. Esse tipo de liga vem sendo empregada, com sucesso, no ramo da
odontologia, especificamente no uso de aparelhos ortodônticos, por permitirem ao
ortodontista a aplicação de forças suaves e contínuas para a movimentação dentária
(Antunes Souza, 2006). Nessa área, as ligas NiTi vêm substituindo alguns materiais
convencionais, como os aços inoxidáveis, por principalmente sustentarem ampla
deformação elástica, devido ao seu comportamento singular relacionado à
transformação martensítica de sua microestrutura.
As ligas do sistema NiTi e sua aplicação como fios ortodônticos, será o enfoque de
estudo no presente trabalho, já que estas são de grande importância para a área, por
reduzir eficazmente o tempo para os tratamentos dentários com uso de aparelhos
ortodônticos, e por apresentarem comportamento diferenciado da maior parte de
outras ligas metálicas (Minervo, 2000).
No presente trabalho, será demonstrado a potencialidade de deformação através
do estudo do comportamento de fios de liga NiTi superelástico sob ensaio de tração e
sob ensaio de carga-descarga, comparando-o com o comportamento de fios de aço
inoxidável.
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram realizados ensaios mecânicos de tração no Laboratório de Ensaios
Mecânicos da UFERSA. Para estes ensaios, seguem as especificações dos materiais e
métodos utilizados:
i. Os fios de níquel-titânio utilizados para os experimentos foram comprados
comercialmente, sendo utilizados fios da marca Dental Morelli Ltda, do tipo
superelástico na forma de arco, com secção transversal de 0,021”(0,53 mm) x
0,025” (0,63mmm).
ii. Os fios de aço inoxidável utilizados para os experimentos foram comprados
comercialmente, sendo utilizados fios da marca Dental Morelli Ltda na forma
de arco, com secção transversal de 0,021”(0,53 mm) x 0,025” (0,63mmm).
A máquina de ensaios utilizada é uma Máquina Universal de Ensaios, modelo:
DL10000, eletromecânica, marca EMIC. Os fios em forma de arco foram fixados em
suas extremidades nas garras tipo GR-012. A velocidade dos ensaios foi constante de
0,05mm/s, com uma célula de carga de 30kN. Os dados com os resultados foram
obtidos através do programa computacional TESC e com o auxílio do Excel foi possível
determinar os gráficos
Os ensaios foram realizados primeiramente nos fios de aço inoxidável e,
posteriormente, nos de NiTi. Com o objetivo de verificar a capacidade de recuperação
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de deformações, foram realizados, no mesmo equipamento, ensaios de carga e
descarga por tração com o fio NiTi com a aplicação das mesmas condições de tensão e
deformação, sob velocidade de deformação de e com o fio de aço inoxidável.
Os dados com os resultados foram obtidos através do programa computacional
TESC e com o auxílio do Excel foi possível determinar os gráficos.

4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os corpos de provas foram ensaiados até a sua fratura, onde os dados com os
resultados foram obtidos através do programa computacional TESC. Com o auxílio do
Excel foi possível determinar os gráficos que serão mostrados a seguir.
Na Fig.1 está mostrado a curva de tensão versus deslocamento para o fio de aço
inoxidável

Figuar 1 – Diagrama tensão-deformação resultante do ensaio de tração para fio de aço
inoxidável

Fonte: Autoria própria (2014)

Como pode ser observado na Fig. 1, o material possui uma região elástica, do
ponto A ao ponto B, onde para qualquer aumento de tensão ocorre
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proporcionalmente um aumento na deformação. Após o ponto B, para qualquer
aumento de tensão ocorre a transição gradual do comportamento elástico para um
comportamento plástico do material, ocorrendo deformação permanete. A
deformação aumenta rapidamente com a elevação da tensão até atingir o ponto C em
que ocorre a ruptura do fio.
Para o fio de NiTi, podemos observar um comportamento diferente. Esse
comportamento está representado na curva da Fig. 2.

Figura 2 – Diagrama tensão-deformação para fio de NiTi

Fonte: Autoria própra (2014)

O resultado da curva de tensão-deformação do fio NiTi superelástico se
comportou similarmente à literatura, como mostra o diagrama acima. Esse
comportamento ocorre diferentemente do comportamento apresentado pelo ensaio
de tração com o fio de aço inoxidável, devido à transformação da fase austenítica para
martensítica pela tensão induzida. Assim que se aplica a tensão no fio, ocorre a
deformação elástica da fase austenítica, que corresponde a parte A-B do gráfico. Ao
atingir a tensão do ponto B se inicia a transformação da fase martensítica. E esta
transformação se completa no ponto C. A diferença de inclinação das curvas de A-B e
B-C indica a facilidade com que cada transformação acontece. Ou seja, o
prosseguimento da transformação ocorre com facilidade, praticamente sem a
necessidade de se aumentar. Após o ponto C, para que a deformação aumente é
necessário também um aumento de tensão, ocorrendo deformação elástica da
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estrutura martensítica até atingir o ponto D. Após esse ponto, a tensão chega então a
um valor suficientemente alto gerando o escorregamento da martensita, deformando
plasticamente e causando o decaimento da inclinação da curva até que ocorre a
fratura no ponto E. (Antunes Souza, 2006, Quintão, 2001 e 2009)
Comparando os dois fios através dos seus comportamentos nos diagramas
apresentados, percebe-se que os fios de aço inoxidável possuem módulo de
elasticidade maior que o de NiTi, portanto, as ligas de aço inoxidável são mais rígidas
(Martins, 1996). E por estes apresentarem um módulo de elasticidade alto causam
forças maiores sobre o dente, podendo ser inadequadas e não suportadas pelo
paciente, por causarem dores constantes.
Pode-se perceber também no gráfico que os fios de aço inoxidável possuem baixa
resiliência e, portanto, esses fios armazenam pouca energia, implicando na rápida
dissipação das altas forças produzidas por estes, sendo necessária a constante
manutenção do aparelho ortodôntico utilizado com esse tipo de fio e um longo tempo
de cadeira do paciente. (Reis, 2001)
Nota-se também que o fio de NiTi se rompe com deformação aproximada de 13
mm a uma tensão aproximada de 1500MPa , enquanto que o aço inoxidável a uma
deformação e tensão, aproximadamente, de 5 mm e 200MPa. Isto mostra que o fio de
aço inxodiável gera grandes forças sobre os dentes, causando aumento da dor no
paciente, e comprova a vantagem da utilização do fio de NiTi, visto que este consegue
um grande aumento de deformação com níveis de tensões baixos em relação ao fio de
aço inoxidável até se romper.
Para verificar a capacidade de recuperação de deformações, foram realizados, no
mesmo equipamento, ensaios de carga e descarga por tração com o fio NiTi e com o
fio de aço inoxidável, como pode ser visto na Fig. 3.

Figura 3 – Curva de carga e descarga para fio de aço inoxidável a uma deformação de
8% da deformação máxima
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Fonte: Autoria própria (2014)

Observamos na Fig. 3 que curva onde a tensão é aplicada, durante a ativação do
fio, é semelhante a da curva de descarregamento, na qual o fio é desativado,
mostrando o comportamento elástico linear do fio.
Conforme esperando, durante a desativação do fio, onde temos o movimento
dentário, a força é dissipada abruptamente de um valor extremamente alto de tensão
para um valor baixo, o que gera grandes dores ao paciente, sendo uma desvantagem
da utilização desse fio como fio ortodôntico. (Gurgel, Ramos e Kerr, 2001)
Na Fig. 4, temos o gráfico do comportamento do fio de aço inoxidável após ser
submetido a dez carregamentos e descarregamentos. Percebe-se que este fio
consegue suportar diversas aplicações e retiradas de tensão, porém acaba gerando
alguma deformação residual no material, além de conseguir pouca deformação pra
uma aplicação de tensão extremamente alta para o paciente suportar.

Figura 4 – Curvas de carga e descarga para dez fios de aço inoxidável sob as mesma
condições de tensão e deformação
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Fonte: Autoria própria (2014)

Já para os fios de NiTi, podemos observar uma redução de força acrescido de
maior deformação, como pode ser visto na Fig. 5.

Figura 5 – Curva de carga e descarga para fio de NiTi a uma deformação de 8% da
deformação máxima

Fonte: Autoria própria (2014)

319

O ensaio mostrado na Fig. 5 foi realizado até uma tensão máxima em que não
ocorre deformação plástica da martensita. Portanto, o inicio do comportamento do
gráfico é idêntico ao já explanado na figura x. Porém, nesse ensaio, ao se atingir uma
tensão no ponto C, esta é liberada e a deformação é então recuperada em diversos
estágios. Do ponto C ao ponto F ocorre um descarregamento elástico da martensita.
Quando se chega então a tensão do ponto F se inicia a transformação reversa, ou seja,
a fração de martensita diminui até que a fase austenítica seja completamente
restaurada, no ponto G. Se a tensão diminuir abaixo do ponto G, ocorre o
descarregamento elástico da austenita e a deformação causada pelo aumento de
tensão é então recuperada no ponto H. (Reis, 2001; Quintão, 2001 e Ducos, 2006)
Para uma análise prévia do comportamento de fadiga dos fios de Niti, foram
realizados 10 ciclos de carda-descarga e plotadas as curvas na Fig. 6.

Figura 6 – Curva de carga e descarga para fios de NiTi sob as mesmas condições de
tensão e deformação

Fonte: Autoria própria (2014)

Percebe-se que este fio consegue recuperar a sua forma original mesmo após
diversas aplicações e retiradas de tensão, o que é extremamente favorável na
Ortodontia, visto que o profissional pode fletir e defletir o fio diversas vezes sem
ocasionar dano ao material. (Figueiredo, 2206)
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Após análise dos gráficos, vimos que na curva tensão x deformação do fio de NiTi,
em comparação ao aço inoxidável que apresenta comportamento elástico linear, não
possui esse tipo de comportamento, pois a curva onde a tensão é aplicada, durante a
ativação do fio, é diferente da curva de descarregamento, na qual o fio é desativado.
Na desativação de um fio NiTi, a força é liberada praticamente constante e de maneira
suave, diferentemente do fio de aço inoxidável, pois esse tipo de liga apresenta um
alto módulo de resiliência e armazenam grande energia enquanto o fio é ativado. Essa
característica do fio NiTi implica num menor tempo de cadeira do paciente e menor
desconforto, já que as forças são descarregadas suavemente.

4.

CONCLUSÕES

A efetividade do movimento ortodôntico depende da ação dos fios ortodônticos e
das suas propriedades mecânicas. Os fios de aço inoxidável, por um longo período de
tempo, predominaram na Ortodontia, mas com o surgimento de novas ligas metálicas
a escolha dos fios ortodônticos disponíveis para serem utilizados no tratamento se
tornou diversificada. Uma dessas ligas denominadas como modernas é a liga NiTi e
como foi apresentado, estas possuem duas propriedades fundamentais que
promovem a sua potencialidade como fio ortodôntico, o efeito memória de forma e a
superelasticidade. Um fio de NiTi superelástico, como foi mostrado, foi comparado
com um fio de aço inoxidável, através dos ensaios mecânicos, e o comportamento
mostrado comprovou as vantagens que as propriedades do fio de NiTi propiciam,
gerando um tratamento mais eficaz, encurtando o tempo de cadeira, bem como do
tratamento como um todo, além de durante a ativação e desativação dos fios possuir
uma grande deflexão elástica, com a dissipação de forças constantes e leves durante o
tratamento por um longo período de tempo. As propriedades particulares desta liga
permitem a aplicação nas várias fases do tratamento, substituindo em grande parte o
uso dos fios clássicos de aço. Percebeu-se que, após o término do trabalho, que o uso
dos fios de NiTi comparado aos de aço inoxidável promove um aumento no custo do
tratamento, porém os benefícios desta opção, para o profissional e para o paciente,
são cada vez mais claros. Portanto, o uso coerente das ligas NiTi resultam de forma
eficiente para aplicação como fio ortodôntico.
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE DESMINERALIZAÇÃO NA
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Resumo. Os biomateriais representam uma grande porção dos produtos utilizados na biomedicina ,
dentre os quais a quitosana possui um grande destaque. A produção da quitosana é constituída por um
processo definido pelas etapas de beneficiamento da matéria prima, desmineralização, desproteinização
e desacetilação. Este trabalho tem como objetivo verificar a eficiência do processo de desmineralização
através do ensaio do teor de cinzas. O material produzido do teor de cinzas é caracterizado por difração
de raios X (DRX), para obtenção dos constituintes cristalinos (minerais presentes) em cada etapa. Tem-se
como grupo amostral a matéria-prima e amostras desmineralizadas. Tem-se como resultado um
percentual de 22% de material inorgânico presente após o beneficiamento e após a desmineralização
menores que 1%. As análises de DRX do resíduo da casca indicam a presença de sulfato de cálcio. Após a
desmineralização observa-se um perfil amorfo, demonstrando a eficiência do processo.

Palavras-chave: Quitosana, Desmineralização, Teor de Cinzas, DRX

5.

INTRODUÇÃO

Os biomateriais representam uma grande porção dos produtos utilizados na
biomedicina, estimados em cerca de 300 mil nos últimos 10 anos. Como exemplo,
podem ser citados dispositivos biomédicos (biossensores e tubos de circulação
sanguínea), materiais implantáveis (scaffolds, substitutos ósseos, tendões, lentes e
dentes), dispositivos para a liberação de medicamentos (filmes, implantes subdérmicos
e partículas) e curativos, dentre muitos outros. Dentre os biopolímeros, os
polissacarídeos são apresentados com notável interesse na medicina por serem
obtidos de fontes renováveis (microbianas, animais, vegetais ou de algas),
biodegradáveis e possibilitarem a mimetização dos componentes da matriz
extracelular, sendo caracterizados como elementos fundamentais em processos
biológicos (Pires e colaboradores, 2015). Neste sentido, a quitosana vem sendo
estudada e desenvolvida por suas características e aplicações biológicas, sendo assim,
considerado o biomaterial do século XXI.
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A quitosana é um polissacarídeo catiônico geralmente obtido a partir da
desacetilação da quitina encontrada em exoesqueletos de crustáceos e na parede
celular de fungos. É constituída por N unidades de D-glicosamina e por N-acetil-Dglicosamina em proporções variáveis, sendo considerado quitosana o biopolímero
constituído por uma porcentagem maior do que 50% de unidades D-glucosamina,
permitindo dessa forma a solubilidade em soluções aquosas de caráter ácido (Robert,
1992).

Figura 1. Estruturas química de quitina e quitosana. [Silva, Dos Santos, Ferreira(2006)].

Na desacetilação da quitina é observado um fator de qualidade fundamental no
estudo e produção da quitosana, denominado grau de desacetilação (GD). Este dado é
determinado pelo percentual de grupos acetamida que foram substituídos por grupos
amina livres na quitosana. As variadas proporções do grau de desacetilação
influenciam nas propriedades físico-químicas, na solubilidade e na biodegradabilidade,
sendo fatores determinantes para a aplicação da quitosana (Patria, 2013).
Diversos estudos comprovam a potencial utilização da quitosana em diversas
áreas como tratamento de águas e efluentes, na agricultura, como pesticidas, na
indústria de alimentos e cosméticos e na biomedicina, sendo esta uma das maiores
áreas de aplicação (Silva, Dos Santos, Ferreira, 2006). Atualmente um dos grandes
focos na área da medicina é a busca por biomateriais e, dentre muitos materiais, a
quitosana está em destaque por apresentar propriedades como atividade
antimicrobiana, biocompatibilidade, biodegradabilidade, efeito analgésico, coagulante
e também cicatrizante. Devido a estas propriedades, a quitosana apresenta-se de
forma marcante, podendo ser utilizada para confecção de curativos
(scaffolds/bandages), membranas e filmes, micro e nanopartículas, nanofibras,
hidrogel (Anitha et al, 2014), liberação controlada de fármacos, como
hipocolesterolêmico e, também, na regeneração tecidual (Silva, Dos Santos, Ferreira,
2006).
Devido a essa gama de aplicações, existe uma grande demanda por quitosana com
características diferentes, que são determinadas pelo processo de produção. A
produção da quitosana é constituída por um processo definido basicamente pelas
etapas de beneficiamento da matéria prima, desmineralização, desproteinização e
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desacetilação. O beneficiamento da matéria prima é composto pela lavagem, secagem
e moagem. A etapa de desmineralização é responsável pela remoção dos
componentes minerais presentes matéria prima e a desproteinização tem como
objetivo a eliminação das proteínas presentes na casca desmineralizada, obtendo-se
ao término, a quitina. A desacetilação, como citado anteriormente, faz a
transformação do grupo acetamida em grupos aminos e, consequentemente,
transforma a quitina em quitosana. O material resultante após cada etapa do processo
passou por uma de despigmentação, com objetivo de reduzir a quantidade de
pigmentos oriundos da matéria prima.
Neste trabalho foram utilizadas diferentes metodologias a fim de quantificar e
identificar o material inorgânico presente na matéria prima após o beneficiamento,
avaliando a eficiência da etapa de desmineralização no processo de produção da
quitosana.
6.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Obtenção da Quitosana
A etapa de beneficiamento é iniciada com a recepção das matéria prima
(Litopenaeus vannamei), onde é efetuado um pré-tratamento, compreendido pela
lavagem, secagem e moagem das cascas. A lavagem tem como objetivo eliminar as
impurezas presentes nas cascas. A secagem é a etapa que permite reduzir a umidade,
tornando-as mais quebradiças para a moagem. Em seguida, o processo de moagem
das cascas tem como objetivo diminuir a granulometria de facilitar as reações de
desmineralização, desproteinização e desacetilação.
A Desmineralização compreende a primeira etapa química do processo de
extração da quitina, onde ocorre a retirada dos constituintes inorgânicos presentes na
matéria prima. Esse processo é realizado com a utilização de soluções de Ácido
Sulfúrico (HCl) a 2 Molar e variando-se o tempo de reação entre 20 minutos e 24
horas. Em seguida, as soluções foram filtradas com água destilada até a neutralização
do pH. O material resultante foi seco em estufa controlada a temperatura constante
de 60° C durante 18 horas até atingir um peso constante.
Na etapa de desproteinização ocorre a remoção da fração proteica advinda da
matéria prima, sendo necessária a destruição de fortes ligações covalentes entre a
quitina e as proteínas (Lisboa, 2011). Então, a casca desmineralizada é tratada com
soluções aquosas de Hidróxido de Sódio (NaOH) a 2,5 Molar entre 6 e 24 horas com
temperaturas que variam entre 60° C e 100° C. Em seguida, a solução foi filtrada até
neutralização do pH. A quitina obtida foi secada em estufa controlada a temperatura
constante de 60° C.
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A quitosana é obtida através do processo de desacetilação da quitina, também
denominado por hidrólise alcalina em que, como referido anteriormente, faz a
remoção do grupo acetila substituindo-o por um átomo de hidrogênio, utilizando de
uma base forte. O principal objetivo desta modificação na quitina é aumentar a
solubilidade da mesma em meios ácidos (Lisboa, 2011). A quitina foi desacetilada em
uma solução de NaOH a 15 Molar entre 2 e 10 horas com temperaturas acima de 90°
C. Posteriormente, filtrou-se a solução até neutralização do pH. A quitosana obtida foi
seca em estufa controlada a temperatura constante de 80° C.
2.2 Métodos Analíticos
Neste trabalho foram selecionadas 3 amostras, uma da casca beneficiada e outras
duas que passaram pelo processo de desmineralização em tempos diferentes,
conforme abaixo.
Tabela 1. Classificação das amostras da matéria prima após desmineralização.

Amostra
Casca beneficiada
A
B

Tempo de desmineralização
20 minutos
24 horas

2.3 Teor de Cinzas
Para determinar a quantidade de matéria inorgânica presente nas amostras
selecionadas foi realizado um ensaio (em triplicada) de teor de cinzas sulfatadas,
segundo a Farmacopeia Brasileira 5° Edição Vol. 1 – 5.2.10. Nesse procedimento,
aproximadamente 1g da amostra foi colocada em cadinho de porcelana previamente
calcinado, esfriado em dessecador, tarado e, em seguida, umedecida com 1 mL de
ácido sulfúrico (H2SO4). Em seguida, o cadinho foi brandamente aquecido até a
incineração à uma temperatura não superior a 600° C ± 50° C por 30 minutos. Então, o
cadinho foi esfriado e o resíduo foi umedecido com 1 mL de H 2SO4. Prontamente,
aqueceu-se o cadinho ponderadamente até 600° C ± 50° C, para a carbonização. Logo
após, o cadinho foi esfriado, pesado e incinerado novamente por mais 30 minutos. O
procedimento foi repetido até a diferença entre pesagens consecutivas fosse menor
que 0,5 mg. Por fim, foi calculado o percentual de cinzas sulfatadas em relação às
amostras utilizadas no trabalho, utilizando o seguinte cálculo:

onde,

326

P1 = Peso do cadinho após a calcinação e esfriamento (tara do cadinho);
P2 = Peso do cadinho com amostra após a calcinação e esfriamento em
dessecador;
P3 = Peso da amostra inicial;
100 = Fator de porcentagem.
2.4 Difração de Raios X

O material resultante do ensaio de teor de cinzas das amostras foi analisado
empregando um difratômetro modelo XRD 7000 (Shimadzu), com radiação CuKα
(=1,5418 Å), passo de varredura 0,02° e varredura angular de 5°˂ 2 ˂ 80°, tensão de
40kV e corrente 30mA para a obtenção do perfil e do constituintes das amostras.
7.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Teor de Cinzas
Através do ensaio de teor de cinzas obtivemos a quantidade de matéria
inorgânica presente nas amostras selecionadas.
Tabela 1. Percentual de massa residual (teor de cinzas) presente nas amostras.

Amostras
Casca beneficiada
Amostra a
Amostra b

Percentual
22%
0,10%
0,15%

Observou-se que a casca de camarão beneficiada apresentou um percentual de
22% de matéria inorgânica, devido a esta se encontrar no estado natural
apresentando, portanto, uma maior quantidade minerais. As amostras
desmineralizadas apresentaram um teores de cinzas inferiores a 1%, verificando a
eficiência da etapa de desmineralização no processo de produção da quitosana.
3.2 Difração de Raios X
A fig. 2 exibe o resultado obtido por DRX para amostra de casca beneficiada
evidenciando um perfil cristalino com a presença da fase Ca(SO4) de acordo com ficha
JCPDS 01-072-0916 e alguns picos não identificados que foram marcados com setas.
Esses picos podem ser provenientes de fases cristalinas que possuem uma
concentração insignificante, devido à baixa intensidade.
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Figura 2: Padrão de difração de raios X para amostra de casca beneficiada.

A fig. 3 exibe os resultados de DRX para as amostras A e B e é observado a
ausência de picos de difração revelando um perfil amorfo que indica a eficiência no
processo de desmineralização.
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Figura 3: Padrões de difração de raios X referente ao resíduo do teor de cinzas para a) amostra A e para
b) amostra B.

O material resultante do teor de cinzas das três amostras analisado por difração
de raios X (DRX) apresentou os seguintes resultados dispostos na Tabela 2.
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Tabela 2. Constituintes e Perfil das cinzas, determinado por difração de raios X.

Amostras

8.

Casca beneficiada

Constituintes
Ca(SO4)

Perfil
Cristalino

Amostra a
Amostra b

---

Amorfo
Amorfo

CONCLUSÃO

Foi observado nos resultados de teor de cinzas um percentual 22% de material
inorgânico presente na matéria prima, cascas de camarão, está de acordo com os
valores encontrados na literatura.
Esses constituintes inorgânicos interagem com o ácido sulfúrico conforme os
resultados de difração de raios X que indicam a formação de Sulfato de Cálcio.
Podemos concluir a partir dos resultados de teor de cinzas que a etapa de
desmineralização na produção de quitosana foi efetiva, visto que os percentuais de
massa residual foram inferiores a 1%.
Os resultados observados por DRX para esses resíduos de teor de cinzas e para
as amostras A e B forneceram um perfil amorfo, indicando a ausência de fase cristalina
presente.
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Abstract. Biomaterials represent a large portion of the products used in biomedicine,
among which the chitosan has a major highlight. The production of chitosan is formed
by a process defined by the processing steps of the feedstock, demineralization,
deproteination and deacetylation. This work aims to verify the efficiency of the
demineralization process through the ash content test. The material produced the ash
content is characterized by X-ray diffraction (XRD), to obtain the crystalline ingredients
(minerals) in each step. It has sample group as the raw material and demineralized
samples. It has resulted in a percentage of 22% inorganic material present after
processing and after demineralization smaller than 1%. XRD analysis of the residue
indicated the presence shell calcium sulfate. After demineralization observed an
amorphous profile, demonstrating the process efficiency.
Keywords: Chitosan, demineralization, Ash content, XRD
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Resumo. O biopolímero quitosana é um polissacarídeo derivado do processo de desacetilação
da quitina, que apresenta extrema abundância na natureza por ser encontrado principalmente
em exoesqueletos de insetos e crustáceos. Neste trabalho, o processo de transformação da
quitina em quitosana será avaliada por meio dos ensaios de caracterização como
Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Difração de Raios X
(DRX), visando monitorar o grau de desacetilação e o perfil cristalino da quitosana produzida e
relacionar as características das quitosanas com tempos de desacetilação (DA) diferentes. Os
resultados de FTIR mostram que a quitosana possui grau de desacetilação média de 90% para
DA de 4 horas e 92,5% para 6 horas. Por DRX observamos que a amostra da DA de 6 horas tem
perfil menos cristalino que a da DA de 4 horas. Podemos concluir que o tempo de
processamento influencia no grau de desacetilação e no perfil cristalino.

Palavras-chave: Desacetilação, Quitosana, Quitina, Produção, Otimização.

1.

INTRODUÇÃO

A quitina é um biopolímero encontrado principalmente em exoesqueletos de
crustáceos e insetos, como as cascas de camarão e as carapaças de caranguejo. É
conhecido como o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, devido a sua
estrutura semelhante a da celulose. Desta forma, a quitina é um polímero linear
formado por ligações β-(1→4)-N-acetil-D-glucosamina, as quais são insolúveis em água
e ácidos fracos e possui baixa atividade química, o que limita sua aplicabilidade.
(Kumirska, 2010) Dessa forma, a quitosana ficou conhecida por ser produzida através
da quitina, por meio do processo de desacetilação, o qual promove a transformação do
grupo acetamida (NHCOH3) em amina (NH2), favorecendo uma ampla possibilidade de
aplicação em diversas áreas como agricultura, farmacêutica, entre outras.
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A quitosana é um polissacarídeo atóxico, biocompatível e biodegradável, que
possui propriedades antimicrobiana e cicatrizante e, em decorrência destas, apresenta
grande potencial de uso como biomateriais que vem despertando grande interesse na
área biomédica. A classificação da quitosana compreende basicamente três
parâmetros importantes: grau de desacetilação, peso molecular e cristalinidade.
Atualmente, as recentes aplicações exigem uma quitosana com características
diferenciadas que podem ser controladas pelo processo de produção. A produção da
quitosana é composta por etapas iniciadas pelo beneficiamento da matéria prima
seguidas pela desmineralização, desproteinização e desacetilação. O beneficiamento
da matéria prima compreende a lavagem, secagem e moagem. A etapa de
desmineralização remove os componentes minerais presentes matéria prima e a
desproteinização tem como objetivo eliminar as proteínas presentes na casca
desmineralizada, obtendo-se ao término, a quitina. E por fim a etapa de desacetilação
faz a transformação da quitina em quitosana(Lisboa, 2011).
Neste trabalho, serão avaliadas as amostras produzidas com tempos de reação de
desacetilação de 4 e 6 horas. Através dos resultados FTIR serão determinados os graus
de desacetilação calculados pelos métodos propostos por Roberts e Domszy, que
compreendem uma faixa entre 70% e 95% de desacetilação. A cristalinidade será
avaliada através dos resultados obtidos por DRX.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

A casca de camarão da espécie Litopenaeus vannamei foi a matéria-prima utilizada
para a obtenção da quitosana. Ao passar por processos preliminares, a quitina será
extraída da casca, e posteriormente, transformada em quitosana, através do processo
de desacetilação. Este processo de obtenção de quitosana, consiste em uma reação da
quitina com uma base fortemente alcalina de Hidróxido de Sódio (NaOH). Porém, a
desacetilação total não acontece, logo, os percentuais dos compostos N-acetilglucosamina e N-glucosamina que formam o copolímero, são os que fazem a distinção
entre a quitina e a quitosana. A classificação da quitosana ocorre quando 51% ou mais,
dos grupos são aminas e quitina quando há 51% ou mais de grupos acetamidas (Lisboa,
2011). As amostras foram analisadas na forma de pó após um tratamento de secagem
antecedendo as análises, que consistiu em deixar as quitosanas em dessecador por 24
h.

FTIR
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A espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier evidencia as
bandas de absorção características destes polímeros. O equipamento utilizado para a
análise foi o Spectrum 400 da Perkin Elmer pelo método reflexão total atenuada (ATR).
A faixa de comprimentos de onda usada foi de 650 a 4000 cm -1. Para que haja a
determinação dos graus de desacetilação, é calculada a área das bandas de absorção
1655 cm-1 e 3450 cm-1 e em seguida, calculado o grau de desacetilação pelas métodos
propostos por Domzsy e Roberts. (Canella, 2001).
Equação de Roberts
Na equação de Roberts, as bandas propostas foram a da Amida 1 (
do grupo hidroxila
.

)ea

Equação de Domszy
A equação de Domszy é semelhante à equação de Roberts, porém, dividida por
1,33, que simboliza a margem de erro do resultado.

DRX
Com o ensaio de Difração de Raios X, é observado quais são os picos
característicos do material, ou seja, perfil cristalino do material. A amostra... Foi
empregado um difratometro modelo XRD 7000 (Shimadzu), com radiação CuKα
(=1,5418 Å), passo de varredura 0,02° e varredura angular de 5°˂ 2 ˂ 25°, tensão de
40kV e corrente 30mA.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
FTIR
As Fig. 1 e 2 estão relacionadas aos espectros de FTIR das amostras de quitosanas
submetidas a processos de desacetilação por 4 e 6 horas, respectivamente. A banda
característica da amina primária foi observada em aproximadamente 1655 cm -1 sendo

333

a identificação principal da presença de quitosana. A banda centrada em 3450 cm-1 é
atribuída ao grupo hidroxila, que é considerado a referência para o cálculo do grau de
desacetilação. Este cálculo é realizado a partir de métodos propostos por Roberts e
Domszy relacionando a área das aminas primárias e das hidroxilas.
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Figura 1 – Espectro de FTIR referente à amostra com desacetilação de 4 horas
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Figura 2 – Espectro de FTIR referente à amostra com desacetilação de 6 horas

O maior percentual de aminas livres na quitosana indica uma melhoria nas
propriedades que resultam na solubilidade em soluções de ácidos fracos. A
solubilidade da quitosana está diretamente relacionada com a quantidade de grupos
amino protonados (-NH3). (Arantes, 2013).
Tabela 1 – Graus de desacetilação da quitosana.

AMOSTRA
DA 4 HORAS
DA 6 HORAS

GD 1 – EQUAÇÃO DE
ROBERTS (%)
88
91

GD 2 – EQUAÇÃO DE
DOMSZY (%)
92
94

DRX
A Fig. 3 está mostra os padrões de difração de raios x (DRX) das amostras de
quitina e quitosana que passaram por processo de desacetilação de 6 e 4 horas. A
cristalinidade das quitinas e das quitosanas foi observado pela diferença dos picos,
tanto em relação à altura, quanto em relação a largura, sendo observado que a
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quitosana que passou por um maior período de desacetilação tem uma cristalinidade
menor em relação a quitosana que passou pelo mesmo processo por um curto tempo.
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Figura 3 – Padrões de Difração de Raios X referentes a quitina e quitosana a) desacetilada por
6 horas e b) desacetilada por 4 horas.

De acordo como os resultados de DRX foram observados picos centrados entre
9,3°, 19,3°, 21° e 23,5° em 2 apotam a presença de α-quitina, de acordo com a Fig. 3
(Jang, 2004). As quitinas α, β e γ tem um pico em comum centrado em torno de 19°2, porém, na comparação com as amostras N-desacetiladas, o pico entre 9-10° 2, permanece apenas para a α-quitina, como pode ser observado. Logo, essa temos
a presença de α-quitina que possui propriedades como menor solubilidade, menor
reatividade com solventes, menos susceptível ao intumescimento quando comparada
com a β-quitina. A α-quitina e a quitosana diferem em seus padrões de DRX, pois há
diminuição da cristalinidade observada para quitosana devido a diminuição das
intensidades e o aumento das larguras a meia altura dos picos, para os picos mais
intensos, centrados em 10° e 20°-2, indicando que o processo de DA foi eficiente.
(Kumirska, 2010).

4. CONCLUSÃO
Foi observado que a desacetilação da quitina para a produção de quitosana, foi
efetiva. As quitosanas avaliadas por FTIR apresentaram bandas de absorção
semelhantes às propostas pela literatura (1655 cm-1 para Amida 1 e 3450 cm-1 para o
grupo hidroxila). Com os resultados de FTIR foram determinados os graus de
desacetilação médios de 90% para a quitosana desacetilada por 4 horas e de 92,5%
para a desacetilação de 6 horas, de acordo com as metodologias propostas por
Roberts e Domszy. Por DRX observamos que a amostra da DA de 6 horas tem perfil
menos cristalino que a da DA de 4 horas. Podemos concluir que o tempo de
processamento influencia no grau de desacetilação e no perfil cristalino.
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Abstract. The chitosan biopolymer is a polysaccharide derived from chitin deacetylation
process , which presents extreme abundance in nature mainly to be found in the
exoskeletons of insects and crustaceans. In this work , the transformation of chitin into
chitosan will be assessed by means of characterization tests as Spectroscopy Fourier
Transform Infrared (FTIR) spectra and X-ray Diffraction (XRD), to monitor the degree of
deacetylation and the crystal profile of chitosan produced and the characteristics of
chitosan relate to times of deacetylation ( DA) different . The FTIR results show that the
chitosan has an average degree of deacetylation of 90 % for 4 hours and 92.5 % for 6
hours. XRD observed that the sample 6 hours is less crystalline than the profile OF 4
hours. We conclude that the processing time influences the degree of deacetylation
and lens profile.
Keywords: Deacetylation, Chitosan, Chitin, Production, Optimization
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Resumo.As neoplasias são uma massa anormal de tecido com crescimento descontrolado e
excessivo. Segundo o comportamento biológico, classificam-se em benignas ou malignas
(câncer).Arcabouços de quitosana reticulados e incorporado com um antineoplásico podem ser
utilizados como um sistema de liberação controlada de fármacos para uso alternativo no
tratamento das neoplasias. Assim, esse trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização
de arcabouços de quitosana utilizados como carreadores de droga antitumoral (1,4naftoquinona), cuja taxa de liberação pode ser controlada pela utilização de um agente
reticulante como o tripolifosfato de sódio. O método consistiu na solubilização da quitosana em
ácido acético, adição do fármaco, congelamento, liofilização e reticulação. As amostras foram
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia de Energia
Dispersivade Raios X (EDS),degradação Enzimática, Termogravimetria e Grau de
Intumescimento. A microscopia evidenciou a formação de arcabouços porosos. Já no EDS,
observou-se a presença de sódio, fósforo, nitrogênio, carbono e oxigênio. A reticulação e a
incorporação do fármaco foram comprovadas pela Termogravimetria, Grau de
Intumescimento, EDS e pelo aumento da taxa de degradação enzimática. Assim, pode-se
concluir que ocorreu à formação de arcabouços reticulados e não reticulados porosos, com
propriedades morfológicas e físico-químicas que podem contribuir para carrear fármacos
antineoplásicos.

Palavras-chave: Quitosana. Tripolifosfato de sódio. Neoplasias. Reticulação.
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1.

INTRODUÇÃO.

Dentre os polímeros utilizados na produção de estruturas porosas, a quitosana
se destaca devido a suas características de biocompatibilidade, biodegradabilidade e
biofuncionalidade. A quitosana é um polissacarídeo derivado da desacetilação parcial
da quitina. Quimicamente, quitina e quitosana estão proximamente relacionadas onde
ambas são polissacarídeos lineares contendo as unidades 2-acetamido-2-desoxi-Dglicopiranose (GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas por ligações
glicosídicas do tipo β(1→4). A diferença entre elas está no grau de acetilação (GA), que
corresponde a proporção de unidades GlcNAc em relação às de GlcN, e na solubilidade
em meio ácido. A quitina possui um GA > 0,5 e é insolúvel em meio ácido. A quitosana
é solúvel em meio ácido e possui GA ≤ 0,5 (FRÁGUAS
et al., 2015; GUINESI et al.,
2007).
Neoplasia (neo = novo + plasia = formação), também conhecida como tumor,
designa uma proliferação anormal de células sem um objetivo definido, sem controle
fisiológico, persistente e com efeitos agressivos ao organismo. Decorre de alterações
genéticas que controlam o crescimento, a diferenciação, reparação do DNA e
apoptose. As células neoplásicas apresentam diferenciação variável e, no caso das
malignas, podem determinar a formação de tumores à distância independentes e
descontínuos em relação ao tumor primário. Há basicamente dois tipos de tumores:
benignos e malignos (câncer) (KUMAR et al., 2010).
Desta forma, torna-se imprescindível o estudo e desenvolvimento de alternativas
terapêuticas de combate ao câncer, seja no campo preventivo, bem como no
diagnóstico e tratamento precoces. Assim, neste trabalho, foram desenvolvidos
arcabouços de quitosana associados a 1,4-naftoquinona (molécula bioativa com ação
antitumoral) e avaliados quanto às características físico-químicas e biodegradação,
buscando o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos para o
combate ao câncer, possibilitando relevantes benefícios à população acometida com a
referida patologia.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS.

Os materiais utilizados nesse trabalho foram: Ácido Acético Glacial (C 2H4O2) Vetec® Química Fina Ltda com grau analítico; Hidróxido de Sódio (NaOH) - Vetec®
química Fina Ltda com grau analítico; Tripolfosfato de sódio (Na 5O10P3) - Sigma
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Aldrich®; Phosphate Buffered Saline (PBS) - Sigma Aldrich®, pH = 7,4; Quitosana de
médio peso molecular- Sigma Aldrich® - Grau de desacetilação de 75-85%; 1,4naftoquinona (C10H6O2) - Sigma Aldrich®; Lisozima – Sigma Aldrich®.

2.1Preparações das soluções de quitosana e quitosana com 1,4-naftoquinona.

A solução de quitosana 2% (m/v) foi preparada através da dissolução do
polímero em ácido acético a 1% (v/v), sob agitação mecânica durante 24h a 410 rpm
com pH final 4,7. Para obtenção da solução com o fármaco, foi adicionado 0,047g de
1,4-naftoquinona à solução de quitosana a fim de obter uma concentração final de 300
µM, concentração efetiva contra células de câncer de cólon (KAYASHIMA et al, 2009),
do fármaco. A solução também foi mantida sob agitação pelo mesmo intervalo de
tempo e número de rotações.

2.2 Preparação dos arcabouços de quitosana.

Os arcabouços de quitosana foram confeccionados por liofilização, processo em que a
água passa diretamente do estado sólido para o gasoso (sublimação). Para tanto, placas de
Petri de acrílico com 57,47 mm de diâmetro, 13,42 mm de altura e capacidade de 30 ml foram
preenchidas com solução de quitosana, acondicionadas no ultra-freezer (-70ºC) por 24h para
congelamento e, posteriormente, transferidas para o liofilizador onde permaneceram por um
período de 72h. Após a liofilização, os arcabouços formados foram neutralizados parcialmente
(pH entre 6 e 6,5) pela imersão em solução de hidróxido de sódio 1 M por 30 minutos (Fig. 1),
seguidas de diversas lavagens com água destilada até atingir o pH descrito acima com o
objetivo de manter um maior número de grupos NH2 protonados, já que o pKa dos grupos
amino nas unidades GlcN está em torno de 7,2. As medidas do pH foram realizadas em um
pHmetro digital da marca Quimis® previamente calibrado com as soluções padrão. Uma vez
ajustado o pH, os moldes (placas de Petri com volume de 30 ml) tinham os espaços
remanescentes, entre a placa e o arcabouço, preenchidos com água destilada e
acondicionados no ultra-freezer com temperatura de – 70ºC por 24 horas. Após este período,
as placas foram colocadas no liofilizador por 72 horas.

2.3 Preparação dos arcabouços de quitosana com 1,4-naftoquinona.
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Neste caso, o procedimento foi o mesmo do descrito no item 2.2, utilizando,
porém, a solução de quitosana com o fármaco.

2.4 Preparação dos arcabouços de quitosana e quitosana /1,4-naftoquinona
reticulados com tripolifosfato de sódio (TPP)

Os arcabouços reticuladas com o tripolifosfato de sódio obtidas nesta pesquisa
seguiram a mesma metodologia de preparação e neutralização parcial dos arcabouços
de quitosana e quitosana com 1,4-naftoquinona já descritos acima, diferindo apenas
na substituição do hidróxido de sódio pela solução de tripolifosfato de sódio 2% (m/v),
pH 8,5. (Fig. 1).

Figura 3: Processo de neutralização parcial dos arcabouços de quitosana (a), quitosana e tripolifosfato
(b), quitosana e 1,4- naftoquinona (c) e quitosana + 1,4-naftoquinona e tripolifosfato (d).

A Tabela 1 ilustra a identificação dos arcabouços preparados nesse trabalho.

Tabela 2: Identificação dos arcabouços confeccionados
ARCABOUÇO

IDENTIFICAÇÃO

Quitosana

Q

Quitosana + Tripolifosfato de Sódio

QT

Quitosana + 1,4-naftoquinona

QN

Quitosana + 1,4-naftoquinona + Tripolifosfato de Sódio

QNT

2.5 Técnicas de caracterização.

Todas as amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X (DRX) utilizando
um difratômetro SHIMADZU (modelo XRD 6000) com varredura angular de 5º a 40º
com passo de 1º/min, na montagem de Bragg-Brentano, sistema θ-2θ, utilizando
radiação CuKα na tensão de 40KV e corrente de 30mA; Microscopia Eletrônica de
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Varredura (MEV), utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura de bancada,
modelo TM-1000, marca Hitachi, com aumentos de 500x, profundidade de foco de
1mm, resolução de 30nm, 15KV, sem recobrimento metálico, mesmo em amostras não
condutoras; Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X(EDS) com detector
acoplado ao MEV de bancada, modelo TM-1000 da marca Hitachi; Termogravimetria,
grau de intumescimento e biodegradação enzimática.
Análise Térmica consiste num conjunto de técnicas que são utilizadas para medir
as propriedades físicas ou químicas de uma substância em função da temperatura ou
tempo, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de temperatura
(IONASHIRO, 1988). No presente trabalho foi utilizada a curva termogravimétrica e sua
derivada (DTG), com os seguintes parâmetros: massa 4,2 mg; razão de aquecimento
10ºC/m; atmosfera dinâmica de nitrogênio com fluxo de 20ml/m e range de
aquecimento de 25 a 600ºC.
Para determinação do grau de intumescimento, foram cortados, com auxílio de
bisturi, 10 cubos com aresta de 0,5 cm (medidos com a utilização de um paquímetro
digital com escala em mm) dos arcabouços de Q, QT, QN e QNT. Cada cubo, com área
de superfície de 1,5 cm2 e volume de 0,125 cm3 foi pesado em balança analítica digital
antes da imersão em solução de PBS (Phosphate Buffered Saline). Posteriormente, os
cubos foram imersos em solução de PBS por um período de 24h. Em sequência, foram
removidos da solução e o peso úmido de cada fragmento foi medido na mesma
balança. O cálculo do grau de intumescimento (em percentagem) foi realizado
segundo a Eq. (1):

(1)
Onde:

= Grau de intumescimento em percentagem,

=Massa intumescida,

=Massa seca.

O ensaio de biodegradação enzimática foi realizado com base nas normas ASTM
F1635-04 Standard Test Method for in vitro Degradation Testing of Hydrolytically
Degradable Polymer Resins and Fabricated Forms for Surgical Implants (2009) e a
ASTM F2103-01 Standard Guide for Characterization and Testing of Chitosan Salts as
Starting Materials Intended for Use in Biomedical and Tissue-Engineered Medical
Products Applications (2007).
Para realização desse ensaio, foram preparadas 120 amostras (com geometria
cúbica de 0,5 cm de aresta, área de superfície de 1,5 cm2 e volume de 0,125 cm3) dos
arcabouços de Q, QT, QN e QNT, divididas em 03 grupos de 40 amostras, para
submersão em PBS (constituída por NaCl, KCl, Na2HPO4 e KH2PO4 ou NaH2PO4) e
PBS/lisozima (concentração de 1,5 mg/ml da enzima) durante 7, 14 e 21 dias (Tabela
2), buscando reproduzir ciclos semanais de quimioterapia no tratamento do câncer.
Assim, 60 amostras foram imersas em PBS e 60 em PBS/lisozima. Antes da imersão, os
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cubos foram pesados em balança analítica, imersos na solução e colocados na estufa a
37ºC. Ao final de 7 dias, o 1º grupo foi removido da estufa, lavado em água destilada,
congelado no ultra freezer a -70oC, liofilizado por 72h e novamente pesados. No
segundo e terceiro grupos, as soluções de PBS e PBS/lisozima foram trocadas por
novas soluções com a mesma composição e novamente acondicionados na estufa à
mesma temperatura. Após 14 dias, o segundo grupo foi removido da estufa, seguindo
o procedimento aplicado ao 1º grupo. A solução (PBS e PBS/lisozima) do 3º grupo foi
trocada por novas soluções e novamente acondicionada na estufa por mais 7 dias. Por
fim, após 21 dias, o último grupo foi processado da mesma forma dos demais grupos.
O cálculo da perda de massa (em percentagem) foi determinado pela Eq. (2):

(2)
Onde:

= Perda de massa em percentagem,

=Massa inicial,

=Massa final.

Tabela 3: Grupos de amostras para degradação enzimática in vitro.
ARCABOUÇO

PERÍODO
7 DIAS

3.

14 DIAS

21 DIAS

PBS

PBS
+
LISOZIMA

PBS

PBS
+
LISOZIMA

PBS

PBS
+
LISOZIMA

Nº
de
amostras

Nº
de
amostras

Nº
de
amostras

Nº
de
amostras

Nº
de
amostras

Nº
de
amostras

Q

05

05

05

05

05

05

QT

05

05

05

05

05

05

QN

05

05

05

05

05

05

QNT

05

05

05

05

05

05

Subtotal

20

20

20

20

20

20

Total

120

RESULTADOS E DISCUSSÃO.

As Figuras 2, 3 e 4 ilustram os difratogramas dos pós da quitosana, 1,4–
naftoquinona, tripolifosfato e dos arcabouços de quitosana sem e com o fármaco e o
agente reticulante, respectivamente.
Analisando os difratogramas, observa-se que o TPP e a 1,4-naftoquinona
apresentam picos no intervalo 2θ = 10 e 700) e 2θ = 10 e 600com grau de
cristalinidade de 86,81 e 60,18%, respectivamente. Este fato evidencia a estrutura
cristalina apresentada pelos dois compostos (BOU et al., 2000). Entretanto, a
quitosana na forma de pó apresenta dois picos largos em 2θ = 100 e 200
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aproximadamente, grau de cristalinidade de 8,49%, evidenciando a estrutura
semicristalina do polímero [MANSUR, 2009; AZEVEDO et al., 2007; SOUZA, 2009).
Com relação aos arcabouços, o de quitosana também apresenta dois picos de
forma semelhante à quitosana em pó, embora o primeiro com menor intensidade e
grau de cristalinidade de 4,5%. Já o de quitosana com tripolifosfato apresenta um
difratograma com um pico largo em aproximadamente 2θ = 24 o e grau de
cristalinidade de 2,87%, evidenciando a diminuição da cristalinidade da quitosana
ocasionada pelo agente reticulante, corroborando com a pesquisa de Laus et al. (2006)
que trabalhou com microesferas de quitosana reticulada com TPP e Fook (2012) que
trabalhou com o polímero reticulado com glutaraldeido e procianidinas.
O arcabouço de quitosana com 1,4-naftoquinona apresenta dois picos largos em
2θ = 10 e 200menos intensos do observado no arcabouço de quitosana e grau de
cristalinidade de 2,04 %, demonstrando a influência do fármaco na matriz polimérica.
Por fim, o conjunto quitosana/TPP/1,4–naftoquinona ilustra um pico em 2θ = 200 e
grau de cristalinidade de 2,54%, indicando uma possível competição entre o fármaco e
o TPP pelos mesmos sítios de ligação. Estes dados são relevantes uma vez que a
velocidade de degradação enzimática da quitosana é inversamente proporcional ao
seu grau de cristalinidade (PONCIANO, 2010; LARANJEIRA, 2009). O grau de
cristalinidade de todos os materiais foi calculado automaticamente pelo software que
acompanha o Difratômetro de Raios X.

Figura 4: Difratogramas da quitosana pó (a) e 1,4-naftoquinona pó (b)
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Figura 5: Difratogramas da do TPP em pó (c)

Figura 6: Difratograma dos arcabouços de quitosana (a), quitosana com tripolifosfato(b), quitosana com
1,4-naftoquinona (c) e quitosana com tripolifosfato e 1,4-naftoquinona (d)

A Figura5 ilustra as micrografias das superfícies e cortes transversais dos
arcabouços, onde se evidencia uma estrutura porosa na superfície e uma região
transversal lamelar com a mesma característica porosa em todas as micrografias,
indicando a presença de poros intercomunicantes. Estas observações estão de acordo
com os trabalhos de Fook(2012) e Azevedo (2007). Abaixo de cada micrografia está
ilustrado o gráfico de barras com a composição química elementar de alguns pontos da
superfície e região de corte, de cada arcabouço.
A porosidade evidenciada em todos os arcabouços é de grande importância para
um sistema de liberação controlada de fármacos, pois, segundo Fávere (2009), permite
a penetração de fluidos biológicos, facilitando a difusão dos fármacos para o meio.
A caracterização por EDS demonstrou a presença dos elementos químicos
presentes na quitosana (O, C, e N) e, no caso dos arcabouços reticulados, a presença
do fósforo, comprovando a presença do TPP. Outro dado relevante é um maior
percentual de oxigênio na região de corte dos arcabouços com 1,4–naftoquinona,
indicando a incorporação do fármaco na matriz. Entretanto, em alguns arcabouços,
observa-se a presença do sódio, elemento que não faz parte da estrutura química da
quitosana nem da 1,4-naftoquinona, decorrente, possivelmente, da presença de
resíduos do agente neutralizador.
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Figura 7: Micrografias e EDS das superfícies e cortes transversais dos arcabouços de quitosana (a, b),
quitosana + tripolifosfato (c, d), quitosana + 1,4-naftoquinona (e, f) e quitosana + tripolifosfato + 1,4naftoquinona (g, h).

As Figuras 6 e 7ilustram as curvas termogravimétricas do fármaco e dos
arcabouços de Q, QT, respectivamente, e suas derivadas. Todas as curvas foram
construídas com os seguintes parâmetros: massa de 3,8 mg; atmosfera dinâmica de
nitrogênio com fluxo de 20 ml/m, razão de aquecimento de 10 0C/m e ranger de
temperatura de 30 à 6000C.
Analisando o gráfico referente ao fármaco, observa-se uma perda de massa de
cerca de 99,7 % entre aproximadamente 116 à 1950C e os restantes 3,3 % entre 195 e
3120C. O arcabouço de quitosana apresentou uma perda inicial de aproximadamente
11,8% entre 30 à 760C (provavelmente pelo desprendimento de moléculas pequenas
como a água ainda presente nos arcabouços após a liofilização), 54,1 % no intervalo de
234 à 4130C, 30,5% na faixa entre 413 à 6000C e massa residual de 3,6% em 600oC.
Com relação à quitosana reticulada com TPP, verificou-se uma perda inicial de
17,15% de massa entre 30 – 1450C seguida de uma redução de 29,5% entre 192 –
3460C, 17,7 no intervalo entre 346 e 600oC e massa residual de 35,65% em 600oC. A
curva DTG evidencia uma taxa de decomposição mais acentuada do que o arcabouço
de quitosana, apresentando, entretanto, maior massa residual.
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Figura 8: Curvas termogravimétricas e DTG do fármaco (a) e quitosana (b).

Figura 9:Curvas termogravimétricas e DTG da quitosana + TPP

Quanto ao arcabouço de quitosana com 1,4–naftoquinona, houve uma perda de
massa de 13 % no intervalo de 30 – 1410C, seguida por 56,14% de perda no ranger de
212 à 4290C, 27,64 entre 429 e 600oC com massa residual de aproximadamente 3,32%
em 6000C.Por fim, o arcabouço constituído por quitosana/TPP/1,4 – Naftoquinona
apresentou redução de massa de cerca de 16,99% entre 30 à 168,9 0C, 50,58% no
intervalo entre 200 e 6000C e massa residual de aproximadamente 32,41% aos 6000C
(Fig. 8).

Figura 10: Curvas termogravimétricas e DTG dos arcabouços de quitosana + 1,4-naftoquinona (a) e
quitosana + 1,4-naftoquinona + TPP (b)
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A comparação cuidadosa das curvas dos arcabouços reticulados com os não
reticulados percebe-se que, embora ocorra redução da estabilidade térmica nos
primeiros, a velocidade de decomposição, após a maior perda de massa, acontece
mais lentamente e a massa residual é maior.Resultados semelhantes foram obtidos
por Laus et al. (2006) que trabalhou com microesferas de quitosana reticuladas com
TPP e Souza (2009) que trabalhou com quitosana quimicamente modificada na
remoção de cátions. A causa provável para o fenômeno é a redução da cristalinidade
do polímero provocada pelo agente reticulante, confirmada pelos resultados
apresentados pelo DRX.
A Figura 9 ilustra o grau de intumescimento das amostras. Observa-se que houve
um ganho de massa de aproximadamente 13, 8, 12 e 9 vezes nos arcabouços de Q, QT,
QN e QNT, respectivamente, indicando uma alta capacidade de absorção por todos os
arcabouços. Este fato decorre provavelmente da penetração do líquido nos arcabouços
porosos e da interação da água (através de ligações de hidrogênio) com pontos
reativos (-NH3+, NH2e – OH). Os grupos –NH3+ estão presentes, principalmente, nas
unidades GlcN da quitosana com pH inferior a 7,2 (GONÇALVES, 2011).

Figura 9: Grau de intumescimento dos arcabouços de Q, QT, QN e QNT

O menor intumescimento observado em QT e QNT decorre da possível interação
do agente reticulante e do fármaco competindo com a água pelos mesmos sítios
reativos. Já na comparação entre QT e QNT, o maior intumescimento do arcabouço
contendo o fármaco deve-se provavelmente a competição entre o mesmo e o agente
reticulante e a interação de sítios reativos da 1,4-naftoquinona com moléculas de
água. Resultados semelhantes foram obtidos por Fidéles (2014), Fook (2012), Jiankang
et al.(2009)e Oliveira(2013).
Comparando-se as diferenças entre a massa seca e intumescida para cada arcabouço,
o resultado foi altamente significativo (p<0,001), usando o Teste T. Com relação à Q e
QT, a diferença foi significativa (p<0,05). Já entre Q e QN intumescidos, a diferença não
foi significativa (p>0,05), sendo extremamente significativa entre QT e QNT.
A Tabela 4, ilustra a degradação dos arcabouços em solução de PBS e PBS/lisozima em
7, 14 e 21 dias.
Tabela 4: Média - (%) e desvio padrão - DP para biodegradação enzimática em solução de PBS e
PBS/lisozima dos arcabouços Q, QT, QN, QNT nos intervalos 7, 14, 21 dias.
ARCABOUÇOS

PERCENTAGEM DE PERDA DE MASSA

PERCENTAGEM DE PERDA DE MASSA
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PBS

PBS + Lisozima

7 Dias

14 Dias
DP

*

21 Dias
DP

DP

14 Dias
DP

21 Dias

DP

DP

Q

-22

0,0009

-7

0,0048

-2

*

0,0022

22

0,0054

25

0,0048

41

0,0045

QT

3

0,0050

6

0,0027

17

0,0060

43

0,0036

79

0,0039

74

0,0017

QN

-28

0,0017

-17

0,0024

-14

0,0025

11

0,0050

18

0,0077

5

0,0025

QNT

3

0,0045

6

0,0020

13

0,0036

43

0,0037

77

0,0034

67

0,0049

*

*

7 Dias

*

*

*Valores negativos significam ganho de massa.

Todos os arcabouços imersos em solução com lisozima apresentaram maior perda
de massa em 7, 14 e 21 dias do que aqueles em solução com apenas PBS. Nota-se,
ainda, que de todos os arcabouços, os reticulados apresentaram maiores valores
percentuais de perda de massa. A causa provável é a diminuição da cristalinidade do
polímero provocada pelo agente reticulante, demonstrada nos ensaios de DRX e grau
de intumescimento. O ganho de massa apresentado por alguns arcabouços em PBS
deve-se possivelmente à precipitação de sais de PBS que não foi possível ser removido
pelas lavagens com água destilada, descrita acima. Resultado semelhante foi
observado por Fernandes (2009).Entretanto, nos grupos referentes a 14 e 21 dias, o
processo de lavagem foi intensificado (aumento do número de lavagens), resolvendo
parcialmente o problema, já que o ganho de massa foi menor. A maior velocidade de
degradação provocada pela reticulação, decorrente do menor grau de cristalinidade
provocada pelo agente reticulante (LARANJEIRA, 2009; LAUS et al., 2006) é um fator
importante uma vez que, variando esta taxa, é possível controlar a duração do sistema
de liberação do fármaco no organismo, bem como a liberação do próprio fármaco.
Embora a velocidade de degradação dos arcabouços reticulados confeccionados nesse
trabalho tenha sido maior do que os não reticulados, Holanda (2011) observou
comportamento inverso em membranas incorporadas com insulina e reticuladas com
TPP.
4. CONCLUSÃO.

O estudo morfológico dos arcabouços realizado por MEV revelou a formação de
uma estrutura tridimensional com poros interconectados;
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Através da técnica de EDS, pode-se confirmar a presença dos elementos sódio,
nitrogênio, carbono, fósforo, oxigênio e nitrogênio, nos arcabouços produzidos;
A reticulação dos arcabouços aumentou a velocidade de degradação;
Houve formação de arcabouços porosos, com propriedades morfológicas e físicoquímicas que podem contribuir para carrear fármacos antineoplásicos cuja taxa de
degradação pode ser controlada pela reticulação dos mesmos;
A incorporação do fármaco pelo arcabouço foi confirmada por DRX, FTIR, Grau de
Intumescimento e Termogravimetria.
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Abstract. Neoplasms are an abnormal mass of tissue with uncontrolled and excessive growth.
According to the biological behavior, are classified as benign or malignant (cancer).
Frameworks crosslinked chitosan and incorporated with an antineoplastic agent may be used
as a controlled drug release system for alternative use in the treatment of neoplasms. Thus,
this study aimed to the synthesis and characterization of chitosan scaffolds used as carriers of
antitumor drug (1,4-naphthoquinone), whose release rate can be controlled by using a
crosslinking agent such as sodium tripolyphosphate. The method consists in solubilizing the
chitosan in acetic acid, the addition of the drug, freezing, freeze drying and crosslinking. The
samples were characterized by Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy (EDS), Enzyme degradation, Thermogravimetry and Degree of Swelling.
Microscopy revealed the formation of porous frameworks. You EDS, it was observed the
presence of sodium, phosphorus, nitrogen, carbon and oxygen. The cross-linking and the
incorporation of the drug were confirmed by Thermogravimetry, Degree of Swelling, EDS and
increased enzymatic degradation rate. Thus, it can be concluded that occurred to formation of
crosslinked and non-crosslinked porous scaffolds with morphological and physicochemical
properties that can contribute for carrying antineoplastic drug.

Keywords: Chitosan. Sodiumtripolyphosphate. Neoplasms. Crosslinking.
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Resumo. Ligas de níquel-titânio (NiTi) são amplamente utilizadas em dispositivos da área biomédica. A
implantodontia tem buscado biomateriais que ofereçam resistência mecânica e relação entre
bioatividade/biocompatibilidade adequada. Este trabalho buscou sintetizar ligas de NiTi tratadas a
LASER com e sem apatita para aplicação em implantes dentários. Foram obtidas amostras da liga de
NiTi, parte delas tiveram suas superfícies irradiadas pelo LASER (Yb:YAG), com e sem recobrimento de
apatita pelo Método Biomimético empregando soluções SBF (Simulated Body Fluid) 0 e 6. As amostras
foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Calorimetria Diferencial de
Varredura (DSC), Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) e Citotoxicidade. Ligas recobertas apresentaram
razão molar de Ca/P de 1,0, característico de filmes de apatita. As amostras irradiadas apresentaram
topografia que contribui para maior interação do biomaterial com o meio biológico. A DSC revelou a
uma temperatura próxima a 37ºC que as amostras apresentaram-se predominantemente na fase
martensítica. Na DMA, as ligas apresentaram módulo de elasticidade inferiores a 21,5 GPa. A
citotoxicidade demonstrou viabilidade para ligas de NiTi, sobretudo quando submetidas ao tratamento a
LASER isoladamente e associado ao recobrimento em SBF-6. Conclui-se que as ligas de NiTi modificadas
superficialmente apresentaram propriedades mecânicas, morfológicas e biológicas favoráveis para
aplicação como biomaterial.

Palavras-chave: Ligas NiTi, Liga com Memória de Forma, LASER, Hidroxiapatita,
Implantes Dentários

1.

INTRODUÇÃO

O NiTi é uma liga de níquel (Ni) e titânio (Ti) que apresenta propriedades de
biocompatibilidade, superelasticidade e efeito memória de forma (SMA – Shape
Memory Alloy), por esta razão, sua aplicação tem sido enfatizada em vários
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dispositivos na área médica-odontológica (KRONE et al., 2005). Essas propriedades
podem ser modificadas por mudanças na composição da liga, trabalho mecânico e
tratamentos térmicos (MERTMANN, 2000).
Na odontologia o desafio é idealizar um implante dentário com a liga de NiTi,
buscando o aprimoramento das propriedades desta estrutura, proporcionando um
implante com propriedades mecânicas próximas as do osso (módulo de elasticidade),
apresentando resistência ao impacto, à fratura, através da propriedade de
superelasticidade, e reduzindo os casos de insucesso com este tipo de tratamento,
uma vez que a liga proporcionará outros benefícios que o titânio isoladamente não
possui (CATÃO, 2011). O sucesso dos sistemas de implante no tecido ósseo também
depende da formação de uma interface mecanicamente estável entre o biomaterial e
o hospedeiro (PULEO, NANCI, 1999). As ligas de NiTi apresentam importantes
propriedades físico-químicas, biológicas, morfológicas e mecânicas que podem ser
aplicadas em dispositivos para a área da saúde, contudo, estes materiais são
bioinertes, tornando-se relevante modificar a superfície destas ligas para otimizar sua
interação com o tecido ósseo (CATÃO, 2011).
A rugosidade da superfície das ligas de titânio influencia as respostas teciduais e
celulares, sendo por isso foco de várias pesquisas (LE GUE´HENNEC et al., 2007). Há
diversas técnicas de modificação superficial das ligas de titânio, dentre elas, deposição
de biomaterial reabsorvível como micropartículas de hidroxiapatita, plasma spray de
titânio, jateamento com partículas (óxido de alumínio, silício, titânio), ataque ácido,
oxidação anódica e catódica, irradiação de LASER em alta intensidade (SISTI et al.,
2006). Tais processos de modificação de superfície têm sido propostos com o objetivo
de aumentar a área de superfície e a qualidade de adesão da interface osso-implante,
baseados no princípio de que uma melhor e mais rápida osseointegração pode ser
alcançada por meio da alteração topográfica do implante (KLOKKEVOLD et al., 1997). O
tratamento superficial a LASER pode resultar em um filme microporoso aderente ao
substrato, aumentando a área de superfície e a qualidade de adesão da interface ossoimplante, sendo um método promissor para os implantes dentários, ao proporcionar
uma precoce osseointegração (GYÖRGY et al., 2004).
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas, físicoquímicas, morfológicas e biológicas de ligas de NiTi, (45,3% de Ni e 54,7% de Ti),
tratadas a LASER com e sem recobrimento de apatita, para aplicação em implantes
dentários.
2.

MATERIAIS E MÉTODO

A pesquisa envolveu a análise de amostras de liga de NiTi (45,3% de Ni e 54,7% de
Ti), previamente confeccionadas, sendo compostas pelos elementos níquel comercial
puro (>99,9%) e titânio biomédico ASTM F67-88 (grau 4).
A fabricação da liga de NiTi foi realizada no equipamento de fusão a plasma, da
marca EDG, modelo Discovery All (EDG Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil), o qual
utiliza o plasma térmico como meio de transmissão de energia para fundir a maioria
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dos metais. Para tanto, foi empregado o processo Skull de fusão, em que o material é
fundido sobre uma fina camada dele mesmo (EDG, 2005). O equipamento Discovery
utiliza o processo de fundição e conformação através do sistema Push-Pull, no qual o
molde é submetido a uma pressão de 0,2 MPa (2 kg/cm2) na parte superior e vácuo na
parte inferior resultando em uma fundição de alta qualidade e total segurança.
As amostras foram divididas em grupos para posterior análise e comparação de
resultados, de acordo com as modificações superficiais apresentadas. Os ensaios
foram feitos em triplicata e as amostras classificadas em: polidas (grupo controle), com
ataque superficial por LASER Ytterbium pulsado, com associação de LASER e deposição
de apatitas por SBF-0 e, por último, ataque a LASER e deposição de apatitas por SBF-6,
totalizando doze amostras, sendo três por grupo.
O procedimento de modificação superficial através do LASER foi realizado no
equipamento LASER Yb:YAG, com potência 20W pulsado e frequência de 20 Hz (Pulsed
Ytterbium Fiber LASER, Sistema Omnimark 20F, Omnitek Tecnologia Ltda, São Paulo,
Brasil). Buscou-se caracterizar a liga de NiTi após tratamento de superfície a LASER,
com e sem deposição de apatita, visando aplicações biomédicas.
Parte das amostras tratadas a LASER sofreram ataque químico com uma solução
de hidróxido de sódio (NaOH) com molaridade 5 M, por um período de 24h a 60º C,
em seguida foram lavadas em água corrente e, posteriormente, submetidas a secagem
em estufa por 3h a 60ºC. O ataque alcalino tem em vista a ativação da superfície e
formação de titanato de sódio, que é mais reativo que o óxido de titânio, o que
propicia uma deposição mais satisfatória de apatitas na superfície do biomaterial.
Dessa forma, as amostras modificadas superficialmente a LASER foram submetidas
ao recobrimento pelo Método Biomimético, por meio da imersão em solução SBF tipo
0 proposta por Abe et al. (1990) ou SBF tipo 6, estabelecida por Aparecida (2006), com
molaridade 1,5 M. Estas soluções foram empregadas com o objetivo de analisar o
efeito das modificações superficiais sobre a fase de apatita depositada de acordo com
o tipo de SBF utilizado. Além disso, as SBFs foram aplicadas, por estimularem a
formação de apatita, como também reduzirem o período de indução de fosfato de
cálcio amorfo (ACP), proporcionando uma uniformidade da morfologia da superfície da
liga após o recobrimento com apatitas (APARECIDA, 2006).
As amostras permaneceram imersas em SBF tipo 0 a 1M por um período de 7 dias,
mantidas em estufa a 37ºC e pH 7,4, com substituição da solução em intervalos de
24h, 48h e 48h, objetivando favorecer as condições de super-saturação da solução e,
consequentemente, induzir a formação do recobrimento uniforme de apatita sobre a
superfície da amostra (APARECIDA, 2006). Posteriormente à deposição, as amostras
foram tratadas termicamente a 800°C por 1 hora, com o propósito de aumentar a
cristalinidade das apatitas depositadas, através do crescimento dos cristais, densificar
a camada da biocerâmica sobre o metal, bem como diminuir sua solubilidade em meio
aquoso (FOOK, 2005). Para tanto, o equipamento utilizado foi o forno da marca EDG
Equipamentos, com taxa de aquecimento de 10°C/ minuto. A temperatura utilizada no
tratamento térmico está de acordo com o diagrama de fases da liga, não
proporcionando modificações nas condições e propriedades do substrato metálico.
Para avaliação das propriedades mecânicas, físico-químicas, morfológicas e
biológicas, as amostras foram analisadas por Microscopia Eletrônica de Varredura
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(MEV), Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC), Análise Dinâmico-Mecânica (DMA)
e Análise de Citotoxicidade.
Os dados obtidos foram analisados através dos testes estatísticos T-student
pareado e ANOVA, com nível de significância de 5%, através dos programas Microsoft
Excel® versão 2010 e Statistica® versão 10.0 para Windows, além das análises
qualitativas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras de Niti após o polimento apresentaram superfícies uniformes, porém
com presença de estrias próprias do lixamento (Figura 1), estando de acordo com as
topografias de amostras de NiTi sob as mesmas condições encontradas por Souza-Filho
et al., 2011.
Figura 1 - Micrografia em aumentos de 2000X (a) e 5000X (b) sob MEV mostrando
superfície das amostras NiTi polidas.

(a)

(b)

As imagens obtidas para as ligas irradiadas por LASER (Yb pulsado) indicaram que
as superfícies das amostras foram significativamente modificadas após o tratamento
de superfície (Figura 2), apresentando estruturas similares a esferas, com porosidade,
rugosidade e uma morfologia homogênea, estando de acordo com os trabalhos de
Tavares (2009) e Sisti (2011) onde encontraram topografias semelhantes ao aplicar o
LASER em ligas de titânio.
Pode-se observar que o processo de ablação proporcionou um aumento na
rugosidade em todas às amostras, assim, apresentando um aumento na área
superficial, característica desejada para osseointegração, uma vez que, as respostas
celulares (migração, ancoragem, diferenciação e expressão da matriz) são afetadas
pelas características topográficas e pela composição química da superfície
(GUASTALDI, 2003).
Quando aplicado em implantes dentários, a superfície irradiada pode promover a
condução das células ósseas entre os interstícios deixados pela ablação do LASER,
promovendo desta forma, uma otimização e aceleração na osseointegração, estando
de acordo com De Carvalho et al. (2009) e Gÿorgy et al. (2003) onde afirmam que o
tratamento a LASER parece ser um método promissor para os implantes dentários.
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Figura 2 - Micrografia em aumentos de 2000X (a) e 5000X (b) sob MEV mostrando
superfície das amostras NiTi tratadas a LASER.

(a)

(b)

A técnica empregada para depositar apatita sobre a superfície das amostras foi
através o Método Biomimético, onde foi utilizada a solução SBF-0 preconizada por
Abe, Kokubo e Yamamuro (1990) e a solução SBF-6 proposta por Aparecida (2006), a
fim de conciliar a propriedades mecânicas da liga mais próximas ao do osso com a
bioatividade, reduzir o tempo de recobrimento e formação de compostos de apatitas
de maior interesse biológico.
As micrografias analisadas na Figura 3 apresentaram a microestrutura da camada
de apatita obtida pelo Método Biomimético empregando as soluções SBF tipo 0 e 6,
respectivamente. Após o recobrimento observou-se nas superfícies uma nucleação
homogênea, com esferas e tamanhos de partículas em escala micrométrica, superfície
rugosa, com presença de macro e micro poros.
A morfologia do recobrimento
obtido sobre as ligas de Ti modificados por irradiação a LASER, apresentadas por Sisti
(2011) e Tavares (2009), assemelhou-se à morfologia do recobrimento obtido sobre as
ligas de NiTi modificadas a LASER encontradas nesta pesquisa.
Em um estudo sobre o crescimento celular utilizando osteoblastos e biomateriais,
Ramires et al. (2002) mostraram que houve precoce agregação celular, diferenciação e
mineralização celular em superfícies de TiO2 revestidas com hidroxiapatita,
evidenciando que o recobrimento pode acelerar a osseointegração.
Desta forma, o tratamento superficial a LASER ou a combinação com a deposição
de apatita pelo Método Biomimético em ligas de NiTi, promove uma microtopografia
superficial que, pode otimizar a interação com as células em meio biológico, reduzindo
o tempo da osseointegração. A textura superficial de um biomaterial, incluindo a
microtopografia e rugosidade, tem sido relatada como um fator que pode influenciar
no sucesso da resposta dos implantes osseointegráveis (RICH, 1981; THOMAS, 1985;
CHEN et al., 2004).
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Figura 3 - Micrografia em aumentos de 2000X e 5000X sob MEV mostrando superfície
das amostras NiTi tratadas a LASER e Biomimético em SBF-0 e 6.
2000X

5000X

SBF-0

SBF-6

Os valores de temperaturas de transformação foram mensurados nas curvas de
resfriamento e aquecimento obtidos na análise via DSC das ligas de NiTi, onde se
obteve as temperaturas de transformação martensítica e austenítica conforme a
Tabela 1.
Tabela 1 - Valores das temperaturas de transformação das composições das ligas de
NiTi.
Valores das Temperaturas de Transformação das Composições das Ligas de NiTi

NiTi

Martensítica

Martensítica

Austenítica

Austenítica

Inicial (Mi)

Final (Mf)

Inicial (Ai)

Final (Af)

53,75oC

46,06oC

77,97oC

88,51oC

As análises de calorimetria demonstraram que para o pico de transformação, em
que praticamente todo material se encontra no estado austenítico, é preciso uma
temperatura de 88,51ºC. Outro fator relevante está relacionado à composição
química, já que é uma liga com menor teor de Ni e maior quantidade de Ti,
provavelmente haverá menor exposição ao Ni, proporcionando, certamente, uma
baixa citotoxicidade, característica favorável no âmbito da biocompatibilidade,
propriedade que pode ser potencializada efetuando técnicas de modificação de
superfície com o intuito de suprimir a liberação de íons Ni (QIU et al., 2011).
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Próximo a temperatura corporal (37ºC) a liga NiTi estará totalmente na fase
martensítica, pois a temperatura martensítica final encontra-se a 46,06ºC, estando de
acordo com o trabalho de Otsuka e Wayman (1998), onde relatam que a amostra mais
rica em Ni, deverá apresentar a fase austenita em temperaturas inferiores às com
menor concentração de Ni.
Diante do desafio de idealizar uma liga metálica para aplicação biomédica,
especificamente, para implantes dentários, busca-se um material com propriedades
biológicas e mecânicas adequadas para este fim. Após a análise de DSC, pôde-se
observar que a liga com maior concentração de titânio apresentou a característica de
estrutura cristalina (martensítica) próximo a temperatura corpórea (37ºC), onde sob
compressão/tensão estas estruturas em forma de maclas tendem a sofrer
deslizamentos umas sobre as outras, o que pode favorecer as propriedades mecânicas
de dureza (maior resiliência), módulo de elasticidade e amortecimento, tornando-as
mais próximas dos sistemas biológicos, neste caso o osso, propriedades estas que
serão discutidas a diante.
Os ensaios dinâmico mecânicos foram realizados com uma rampa de aquecimento
partindo da temperatura ambiente 30 °C até 120 °C, com frequência e amplitude
fixadas. Através das curvas da variação de Tan δ (Amortecimento) (Figura 4) com a
temperatura, pode-se observar que a amostra de NiTi evidenciou um suave pico de
transformação de fase em torno da temperatura de transformação verificada no DSC
(46,06ºC) que traduz uma elevação na capacidade de amortecimento da liga, ou seja,
um aumento na absorção de energia apresentada pelo material. Esse efeito pode está
relacionado ao movimento das interfaces martensita/austenita durante a
transformação. A elevação do amortecimento também pode ser correlacionada aos
defeitos de discordâncias e mobilidade no material. Verifica-se que a capacidade de
amortecimento apresentada pela fase martensítica, é maior que a demonstrada pela
austenítica, o que se deve a absorção de energia provocada pelas plaquetas da
martensita.
A liga de NiTi apresentou maior amortecimento em temperaturas mais baixas, e à
medida que a temperatura foi aumentando, a capacidade de amortecimento foi
diminuindo gradativamente.
Figura 4 - Capacidade de amortecimento em função da temperatura para a amostra de
NiTi sem tratamento de superfície. Unidade Adimensional.
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Mesmo a amostra de NiTi (45,3% de Ni e 54,7% de Ti) apresentando-se na fase
martensítica em temperaturas mais baixas (40ºC), obteve baixa taxa de
amortecimento, que pode ser explicado devido ao fato das amostras possuírem maior
quantidade de defeitos e dificultarem sua mobilidade durante a transformação de fase
(SILVA, 2009) ou, possivelmente, a presença de tensões decorrentes dos estiramentos
nos planos cristalinos durante a transformação de fase, como também pode estar
associado à composição da liga (SILVA, 2009), já que estas amostras apresentam uma
maior concentração de Ti.
A Figura 5 mostra o comportamento do módulo de armazenamento da liga de NiTi
quando a temperatura é elevada gradualmente.

Figura 5 – Variação do módulo de elasticidade em função da temperatura para as
amostras de NiTi - Valores Absolutos.

Pode-se perceber um aumento considerável no módulo de elasticidade nas
amostras ao longo da transformação de fase. O módulo a temperatura próximo a 37 ºC
apresentou-se aproximadamente a 20,8 GPa, caracterizando um módulo próximo ao
do osso que varia entre 10 e 30 GPa. Já o módulo de elasticidade do titânio e da liga
Ti6Al4V varia entre 100 e 120 GPa. A diferença do módulo de elasticidade do implante
(Ti cp) e do osso é desfavorável para a saúde do osso e para o seu remodelamento
(LEHMAN, 2006).
Ao comparar as propriedades mecânicas do osso e do sistema de implantes, podese observar que o módulo de elasticidade do titânio é em torno de 5 a 10 vezes mais
rígido que o osso cortical. Desta forma, a carga suportada pelo implante normalmente
não é dissipada para o sistema ósseo, e quando esta carga ultrapassa os limites
fisiológicos, pode causar microfratura no osso e reabsorção (AHLQUIST et al., 1990),
além de causar afrouxamento do parafuso e fratura do corpo do implante (BRAGGER
et al., 2001). As mesmas cargas que fraturam o implante são responsáveis pela perda
do osso da crista alveolar. Estes efeitos podem estar associados a diversos fatores
como tipo de osso, formato do implante, diferenças nos módulos de elasticidade entre
o osso e o implante (LEHMAN, 2006).
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Quanto a viabilidade celular da liga de NiTi, pode-se observar que as amostras
submetidas ao tratamento de superfície por LASER e ao LASER com recobrimento
utilizando o Método Biomimético (SBF-0 e 6) obtiveram viabilidade celular de 68%. O
valor mínimo requerido para o teste de biocompatibilidade é de 50% (BISPO, 2009).
Portanto, os valores obtidos neste teste, revelam que as ligas de NiTi são consideradas
compatíveis para uso como biomaterial. Estas amostras apresentaram
comportamentos semelhantes e acima do controle positivo, ou seja, apresentaram
menor toxicidade entre as composições avaliadas.
A quantificação da concentração do óxido nítrico é um teste de
biocompatibilidade cuja análise poderá ser correlacionada aos resultados do teste
MTT, já que é realizado com o líquido sobrenadante das culturas celulares do exsudato
peritoneal, desta forma, está associado aos macrófagos que sobreviveram da
viabilidade celular, e quanto o substrato (liga NiTi sob variadas condições) estimulou
um processo inflamatório, avaliando a síntese de óxido nítrico (VITRAL et al., 2008).
No geral, as amostras de NiTi apresentaram uma baixa produção de óxido nítrico,
expressando uma menor citotoxicidade, quando comparadas ao controle positivo,
chegando, inclusive a apresentar valores de concentração inferiores ao controle
negativo, como apresentado na amostra NiTi tratada a LASER (6,23 + 10,16), revelando
um caráter antiinflamatório e sugerindo que o material não foi capaz de causar
prejuízos às células, demonstrando biocompatibilidade. Estando de acordo com Dinca
et al. (2006) que comprovaram a não citotoxicidade, a baixa adesão de
microorganismos e aumento da resistência à corrosão em ligas de NiTi após ablação,
comprovando a resposta biológica promissora para superfícies tratadas a LASER.

4. CONCLUSÃO
As análises laboratoriais evidenciaram que as amostras de NiTi modificadas por
LASER, associadas ou não à apatita, apresentaram superfícies com propriedades
morfológicas que podem contribuir para uma precoce osseointegração, por possuírem
maior rugosidade e área de contato, além da presença de apatitas, que promovem
mais rápida adesão do biomaterial ao tecido ósseo, sendo, portanto, mais adequadas
para a utilização como biomaterial. Conclui-se que, nas condições estabelecidas para
síntese e modificações superficiais da liga de NiTi, o tratamento superficial que obteve
o melhor desempenho foi o que associou a irradiação a LASER com a deposição
química de apatitas através do Método Biomimético empregando a solução SBF-6.
Finalmente, é possível afirmar que a liga de NiTi pode ser considerada um biomaterial
de relevância clínica, por apresentar propriedades mecânicas próximas as do osso,
adequada biocompatibilidade, além de proporcionar redução no tempo de
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osseointegração, através dos revestimentos do implante com um filme biocerâmico
versátil apresentando apatitas com diferentes graus de solubilidades a depender das
situações clínicas existentes.
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Abstract. Nickel-titanium alloys (NiTi) are widely used in biomedical devices. The implant has sought
biomaterials that provide mechanical strength and relationship between bioactivity/adequate
biocompatibility. This study aimed to synthesize NiTi alloys treated with the LASER and no apatite for use
in dental implants. NiTi alloy samples were obtained, part of them had their surfaces irradiated by LASER
(Yb: YAG), with and without coating apatite by Biomimetic method employing solutions SBF (Simulated
Body Fluid) 0 to 6. The samples were characterized by electron microscopy Scanning (SEM), Differential
Scanning Calorimetry (DSC), Dynamic-Mechanical Analysis (DMA) and cytotoxicity. Coated alloys showed
molar ratio of Ca / P of 1.0, characteristic of apatite films. The irradiated samples were topography
contributes to increased interaction of the biomaterial with the biological environment. The DSC showed
a temperature close to 37 that the samples showed predominantly in the martensitic phase. In DMA, the
alloys presented elastic modulus of less than 21.5 GPa. Cytotoxicity demonstrated feasibility of NiTi
alloys, especially when subjected to treatment for LASER alone and associated with coverage in SBF-6. It
concludes that the NiTi alloys modified superficially presented mechanical, morphological and biological
properties favorable for application as biomaterial.

Keywords: NiTi Alloys, Alloy with Shape Memory, LASER, Hydroxyapatite, Dental
Implants
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COMPORTAMENTO DA MICRODUREZA VICKRES DAS LIGAS DE TITÂNIO
OBTIDAS POR FORNO A ARCO ELÉTRICO E APÓS TÉRMICO
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Resumo. As respostas das ligas de titânio frente ao tratamento térmico são fortemente influenciadas
pela composição do metal e pelos efeitos dos elementos de liga sob a transformação cristalina alfa-beta.
As ligas Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al-6Nb em estudo, enquadram-se na classificação alfa-beta das ligas de titânio.
O estudo mostra a microdureza Vickers do tratamento térmico utilizado e a influência do aumento dos
solutos alumínio e nióbio dito alfa-estabilizante e beta-estabilizante respectivamente. Os resultados das
microdureza Vickers realizados nas ligas de titânio após tratamento térmico de solubilização seguido de
têmpera com resfriamento em água e após envelhecimento; Ti-6Al-4Nb = 427 (HV) e Ti-4Al-6Nb = 415
(HV). A liga Ti-6Al-4Nb, apresentou o valor de dureza superior, isto mostra a influência da solubilização
seguida de resfriamento rápido na água para liga com maior teor de alumínio, ocorrendo um aumento
significativo na medida da dureza depois de solubilizada. Para caracterização das ligas, foram utilizadas
as análises por difração de raio-X e a microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica, assim
como análise dureza Vickers (HV).

Palavras-chave: Biomateriais, Ligas de titânio, Fundição a arco, Tratamento térmico

1.

INTRODUÇÃO

O comportamento mecânico das ligas de titânio para serem aplicadas como
biomaterial na substituição ou reparo de tecidos duros devem apresentar alta
resistência mecânica, uma boa ductilidade (alongamento e/ou redução de área), baixo
módulo de elasticidade (valores próximo do osso) e alta resistência à fadiga. No
entanto, estas propriedades são altamente influenciadas por tratamentos térmicos,
termomecânicos e termoquímicos.
O tratamento térmico influi fortemente nas propriedades das ligas de titânio, uma
vez que este procedimento modifica a microestrutura do material além de interferir na
estrutura das fases (Ivasishin et al, 1996). Diante disso, o objetivo principal de um
tratamento térmico é transformar uma microestrutura inicial, em uma microestrutura
que apresente um resultado adequado de propriedades mecânicas para aplicações
específicas ou outros processos de trabalho. Os tratamentos térmicos de recozimento,
envelhecimento, solubilização e revenimento são comumente realizados nas ligas de
titânio. Os principais fatores que devem predominar no procedimento do tratamento
térmico é o tamanho da amostra, assim como o conjunto das propriedades desejadas.
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As ligas α+β, quando são empregadas em aplicações específicas que requerem
uma alta resistência mecânica, são geralmente solubilizadas em temperaturas
próximas à β-transus, e resfriadas rapidamente em óleo, água ou outro meio
adequado, e em seguida envelhecida ou recozida em temperaturas próximas a 700ºC
(Donachie, 2000).
2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Obtenção das ligas

Os corpos de prova foram confeccionados em escala laboratorial na forma de
lingotes da ordem de 50g. Para isso foi utilizado o forno de fusão a arco que consiste
de uma câmara de fusão. A fonte de corrente contínua, possui um sistema de vácuo e
de injeção de argônio, que permitem obter uma atmosfera inerte. A unidade geradora
de corrente contínua é a mesma empregada em uma soldagem TIG (gás inerte e
eletrodo não consumível de tungstênio), com capacidade de fornecer até 350 A.
Através da fluorescência de raios-X, equipamento S2 Ranger, da Bruker, as
amostra foram submetidas com o objetivo de determinar a sua composição química.
Em seguida foram submetidas ao tratamento térmico solubilização e envelhecimento.
Para determinar a dureza de fases das amostras, foi através do método Vickers
utilizado um microdurômetro digital da série HMV – 2T (Shimadzu Corp., Kyoto,
Japão).

2.2 Tratamento térmico de solubilização e envelhecimento

Para o tratamento térmico de solubilização e envelhecimento, foi utilizado um
forno à vácuo. No tratamento térmico de solubilização as amostras foram aquecidas a
uma temperatura acima de β-transus, por uma hora e resfriada em água gelada. No
tratamento térmico de envelhecimento as amostras foram aquecidas a 595ºC por
cinco horas e resfriada ao ar a fim de avaliar seus efeitos sobre as transformações de
fase, assim como, estudar a microdureza das ligas.

2.3 Análise metalográfica
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A caracterização das ligas foi realizada através da microscopia eletrônica de
varredura, microscopia ótica. O objetivo da análise metalográfica foi de observar a
microestrutura das ligas estudadas, antes e após o tratamento térmico e na
determinação da dureza de fases observadas nas microestruturas.
As investigações foram executadas nas seções transversais das amostras bruta de
fusão e temperadas, que foram embutidas a frio em resina acrílica autopolimerizável,
lixadas manualmente nas granulometrias, 120, 220, 600, 800, 1000, 1200, 1500 e 2000
e polidas em pasta de diamante de 6μm e 1μm, no final polidas em alumina de 0,3μm.
As estruturas metalográficas foram reveladas por ataque denominado reativo Kroll é
o mais utilizado no titânio e suas ligas.

2.4 Microscopia eletrônica de varredura

A preparação das amostras para a análise por microscopia eletrônica foi feita em
um equipamento LEO 1430, envolveu o procedimento semelhante ao da análise por
microscopia ótica, para obter uma melhor imagem as amostras não foram atacadas
com reagente, estavam somente polidas.

2.5 Difração de raios-X

A análise de difração de raios-X foi realizada com o objetivo de determinar as fases
presentes e os intermetálicos em cada uma das ligas estudadas. As amostras foram
analisadas no difratograma de raios-X, modelo D 5000 da SIEMENS. Nesse ensaio foi
utilizado um tubo de Cu com comprimento de onda de 1,5406Aº com tensão de 40Kv,
corrente de 30mA, passo 0,01º, tempo por passo de 3s e o ângulo 2θ (2 theta)
variando de 30 a 90 graus.

3.

RESUULTADOS E DISCUSSÕES

3.1

Obtenção das ligas
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A técnica de fluorescência de raios X foi utilizada para verificar a composição das
ligas, os resultados das análises são mostrados na Tabela 1.

Liga % peso
(Valor Nominal)

Composição (% peso)
Fe

Cr

Si

Al

Nb

Ti

Ti-4Al-6Nb

0,02

0,06

0,03

4,3

6,2

89,39

Ti-6Al-4Nb

0,02

0,05

0,01

6,1

4,6

88,22

Tabela 1. Composição química das amostras.

Após análise dos resultados obtidos verifica-se que as variações de composição,
ou seja, a diferença entre os valores experimental e o nominal, deve-se a fatores que
estão relacionados com o grau de pureza dos elementos que constituem a liga, que
não chegam a 100%. Foram encontrados elementos que não se esperava (Fe, Cr e Si),
acredita-se que essas impurezas surgiram devido à exposição da amostra ao ambiente
contaminado.

3.2 Tratamento térmico de solubilização e envelhecimento

Os tratamentos térmicos em ligas de titânio são utilizados para obter a
microestrutura que apresente um resultado adequado de propriedades mecânicas
para aplicações específicas ou outros processos de trabalho. Na análise por
microscopia óptica das amostras das ligas Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al-6Nb todas solubilizadas
acima da temperatura β-transus e resfriada em água verificou-se na amostra da liga
Ti-4Al-6Nb. A formação da fase α e de uma, microestrutura martensítica acicular, ou
seja, fase α’. Detalhes desta microestrutura podem ser observados na Fig. 1.
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Figura 1. Microestrutura da liga Ti4Al6Nb, na condição de solubilizada e resfriada em
água, 200x. (Microscopia óptica).

3.3 Análise por difração de raios-X

Utilizou-se análise por difração de raios-X para que se possa determinar as fases e
os intermetálicos. São mostradas nas Fig. 2 e Fig. 3 a comparação entre os resultados
encontrados com a difração de raios-X da amostra bruta de fusão e envelhecida das
ligas Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al-6Nb.
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Figura 2. Difratogramas da liga Ti-6Al-4Nb na condição de envelhecida a 595ºC por 5
horas, resfriada ao ar, com as de bruta de fusão

Figura 3. Difratogramas da liga Ti-4Al-6Nb na condição de envelhecida a 595ºC por 5
horas, resfriada ao ar, com as de bruta de fusão.
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Através dos resultados obtidos da difração de raios – X não foi possível identificar
a fase β. Segundo HURLESS, 2002 a liga de titânio constitui-se em uma mistura α+β se
o material contiver algum estabilizador de β. Por outro lado, ele será todo α se possuir
pouco ou nenhum estabilizador de β.

3.4 Análise da microestrutura

As micrografias, observadas através da microscopia óptica e microscopia
eletrônica de varredura das amostras Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al-6Nb na condição de fundida e
resfriada no forno ou seja bruto de fusão, são apresentadas nas Fig. 4 e Fig. 5. Nota-se
nestas micrografias a presença das duas fases: α (hexagonal compacta) e β (cúbica de
corpo centrado). Portanto, a microestrutura presente nestas ligas é uma mistura de
α+β com a fase α (fase clara) distribuída homogeneamente na matriz β (fase escura).
A forma acicular da fase α (fase clara) estão presente nas ligas Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al6Nb, a qual caracteriza a estrutura Widmanstatten (Reinsch, 1982).

A

B

Figura 4. Microestrutura da liga Ti-6Al-4Nb, no estado bruta de fusão (B.F.) com o
aumento de (a) MO - 200x, (b) MEV- 3000x.
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A
B

Figura 5. Microestrutura da liga Ti-4Al-6Nb, no estado bruta de fusão (B.F.) com o
aumento de (a) MO - 500x, (b) MEV- 2000x.

3.5 Análise de dureza Vickers

As propriedades das ligas foram avaliadas a partir da dureza Vickers das amostras
tratada termicamente. A análise dos resultados de dureza foi apresentada na Tabela 2.
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Composições (%em peso)

Média de Dureza (HV)

Desvio Padrão (HV)

Ti-6Al-4Nb

427

2,9

Ti-4Al-6Nb

415

3,4

Tabela 2. Dureza Vickers das ligas de titânio após tratamento de solubilização seguido
de resfriamento em água.

A liga Ti-6Al-4Nb apresentou o valor de dureza superior as demais, isto mostra a
influência da solubilização seguida de resfriamento rápida na água para a liga com
maior teor de alumínio, ocorrendo um aumento significativo na medida da dureza
depois de solubilizada. Este aumento da dureza está relacionada com a presença de
martensita na microestruturas das amostras, o que demonstra que o tratamento
térmico de solubilização constitui em uma etapa importante na otimização das
propriedades mecânicas destas ligas.
Os resultados do tratamento térmico de envelhecimento mostram que a dureza
de todas as ligas tendeu a diminuir uma vez que as transformações no estado sólido
são lentas. Ao envelhecermos a microestrutura, pequenas frações da fase β
metaestável (β transformada) e α’ (martensita de estrutura hexagonal) tendem a
precipitar-se em fase α, que possui menor dureza. Segundo BETNER et al, 1985 o
tratamento de solubilização seguido de envelhecimento (450ºC – 650ºC) resulta em
uma transformação parcial de β em α, que fica finamente dispersa na matriz β. Isto
pode ser observado no gráfico e nas Fig. 6 e Fig. 7, nas estruturas envelhecidas.
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Figura 6. Microestrutura da liga Ti-6Al-4Nb com o Gráfico dos Tratamento Térmico
Aplicado: (a) Bruta de Fusão; (b) Solubilidade e Envelhecida.(fase α: clara; fase β:
escura)
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Figura 7. Microestrutura da liga Ti-4Al-6Nb com o Gráfico dos Tratamento Térmico
Aplicado: (a) Bruta de Fusão; (b) Solubilidade e Envelhecida.(fase α: clara; fase β:
escura)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As imagens obtidas através da microscopia óptica e microscopia eletrônica de
varredura revelaram um comportamento microestrutural compatível com as ligas do
sistema ternário Ti-Al-Nb. A martensita α’ foi encontrada nas ligas Ti-6Al-4Nb e Ti-4Al6Nb na condição de solubilizada acima de β-transus e resfriada em água. As
microestruras das ligas após o envelhecimento apresentaram uma maior retenção da
fase β, que está relacionado com o aumento do teor de nióbio.
Através da difração de raios-X não foi identificado nenhum composto
intermetálico, apenas foi identificado a fase α α’ tendo sido possível a determinação
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dos seus respectivos parâmetros de rede, o que confirma uma boa homogeneização
dos elementos.
Os ensaios de dureza Vickers mostraram que após o tratamento térmico de
solubilização com resfriamento em água, a dureza da liga com maior teor de alumínio
teve um aumento significativo, devido a retenção de α’ (martensita de estrutura
hexagonal) e que após o envelhecimento com a decomposição da fase α’ e β
metaestável em fase α a dureza caiu sutilmente.
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VICKERS MICRO-HARDNESS BEHAVIOUR OF TITANIUM ALLOYS
PRODUCED IN ELECTRIC ARC FURNACES AFTER THERMAL TREATMENT
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Abstract. The response of titanium alloys face thermal heating is strongly influenced by
the metal composition and by the effects of the alloy elements under alpha-beta
crystalline transformation. The alloys Ti-6Al-4Nb and Ti-4Al-6Nb here studied are
classified as alpha-beta titanium alloys. The study shows Vickers micro-hardness of the
alloys after thermal treatment and the influence of the increase of aluminum and
niobium solutes, named alpha and beta stabilizers respectively. The Vickers microhardness results obtained, testing the titanium alloys after solution heat treatment
followed by water quenching and after ageing, were 427 HV for the Ti-6Al-4Nb alloy
and 415 HV for the Ti-4Al-6Nb alloy. The higher hardness of the Ti-6Al-4Nb alloy shows
the influence of solution heat treatment and quenching on an alloy with higher
aluminum content, where the hardness is significantly increased after the alloy is
solubilized. For the alloys characterization X-ray diffraction analysis, scanning electron
microscopy and optical microscopy were utilized as well as Vickers hardness analysis.

Keywords: Biomaterials, Titanium alloys, Arc melting, Thermal treatment
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Resumo. O fruto do cajueiro é a castanha do caju e está repleto de um líquido escuro quase preto,
cáustico e inflamável, chamado de líquido da castanha do caju (LCC). O LCC é bastante viscoso, com odor
forte e é considerado uma das fontes mais ricas em fenóis. Neste trabalho descreve-se o processo de
extração e caracterização por infravermelho e fluorescência do LCC técnico, que possui como principal
constituinte o cardanol. O ácido anacárdico, componente majoritário do LCC natural, quando submetido
a altas temperaturas (220 ºC.) sofre processo de descarboxilação.

Palavras chave: Extração, caracterização, LCC.

INTRODUÇÃO
O cajueiro é a espécie vegetal que produz o caju. Esta espécie é denominada
cientificamente de Anacardium Occidentale L., pertencente à família Anacardiaceae.
Possui troncos e galhos tortuosos e diferentes portes. Seu pedúnculo desenvolvido é
comumente confundido como fruto, o que na realidade é o pseudofruto. Segundo
alguns autores o cajueiro tem origem no Brasil ou pelo menos no norte da América do
Sul e parte da América Central.
O cajueiro é conhecido por ser uma excelente fonte medicinal. No Brasil, há
depoimentos de aplicações como analgésico, diurético, líquido para higiene bucal,
tratamento de astenia, problemas respiratórios, gripe, bronquite, tosse, escorbuto
infantil, eczema, infecções genitais, sarna, doenças de pele, verrugas e feridas. Suas
folhas são utilizadas como cicatrizantes; a casca do tronco utilizada para tinturas; a
amêndoa da castanha para indústria alimentícia. O teor de vitamina C é muito
significativo, maior que o da laranja. Seu pseudofruto é utilizado na fabricação de
sucos, vinhos, licores, doces (MAZETO, et. al., 2009).
O líquido da castanha de caju (LCC) é proveniente do fruto do caju, ou seja, da
castanha de caju. A castanha é um aquênio de tamanho variável, casca lisa e porosa,
mesocarpo repleto de LCC - líquido cáustico, inflamável e escuro com variação do
marrom escuro para o preto dependendo da sua extração (Fig 1). O LCC é umas das
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fontes mais ricas em fenóis apresentando um anel aromático ligado a uma cadeia
alquílica lateral contendo 15 átomos de carbono com uma a três insaturações. Seus
constituintes são: ácido anacárdico, cardanol, cardol, metil cardol e seus isômeros,
havendo também traços de material polimérico, sendo o primeiro em maior proporção
(±75%) (MAZETO, et. al., 2009; FRANÇA, 2008; PARAMASHIVAPPA, et. al., 2001.).
Na medicina, o LCC pode ser usado como antissépticos e vermífugos. Existem
relatos de que o ácido anacárdico possui aspecto antitumoral, antimicrobiano,
inibidores da urease, atividade de lipoxigenase. O cardanol é amplamente utilizado na
indústria como revestimento devido à alta resistência a ácidos, bases, micróbios e
insetos (MAZETO, et. al., 2009; PARAMASHIVAPPA, et. al., 2001, YULIANA, et. al.,
2014).

Figura 1: castanha de caju.
Fonte: autor

Segundo Kumar (KUMAR, et. al. 2002), o cardol dá características tóxicas ao
LCC. Estudos recentes em ratos apontam que existe uma tolerância de até 5 g/kg de
peso corporal, daí a importância de um método de separação eficiente para abstrair
este constituinte do LCC quando a finalidade é aplica-lo como biomaterial
(PARAMASHIVAPPA, 2001).
A estrutura química dos principais constituintes do LCC natural é demonstrada
na figura abaixo.
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Figura 2: Principais constituintes do líquido da castanha de caju.

A extração do LCC pode ocorrer in natura, onde é utilizado o próprio LCC
aquecido a altas temperaturas (190 a 220 ºC) para cozinhar as castanhas. Há também a
extração a frio que ocorre em prensas e a extração por solvente. Quando o LCC é
submetido a altas temperaturas o ácido anacárdico se descarboxiliza transformando-se
em cardanol. O LCC que sofre esse processo é denominado de técnico. Abaixo a reação
de descarboxilação do ácido anacárdico.

A preparação de materiais poliméricos a partir de recursos renováveis tem
muita relevância econômica e ecológica. Como subproduto agrícola da produção da
castanha de caju, o LCC é uma das principais fontes econômicas e naturais de fenóis e
é considerado como uma matéria prima versátil para a produção de polímeros (Baia,
et., al., 2012). O termo biopolímero é utilizado para classificar qualquer polímero
produzido por um ser vivo. O LCC é um tipo de biopolímero polissacarídico.
Apesar de já existir na indústria biomédica vários materiais curativos
(biomateriais), há sempre a necessidade de elaborar outros materiais visando
melhorar a ação dos mesmos. Os polímeros são amplamente utilizados na fabricação
de biomateriais, aumentando e melhorando a qualidade de vida de milhões de
pessoas.

382

Os biomateriais podem ser sintéticos ou naturais, sólidos ou líquidos, utilizados
em dispositivos médicos e em contato com sistemas biológicos. São empregados na
produção de dispositivos que substituam uma parte ou função do corpo de forma
segura, confiável, econômica e fisiologicamente aceitável. Desta forma não podem
causar nenhuma reação adversa ao contato com tecidos vivos ou fluidos orgânicos, ou
seja, tem que ser biocompatível. Outra relevância aos biomateriais é a
biodegradabilidade, característica de ser totalmente absorvíveis pelo organismo,
sendo metabolizados por enzimas humanas (MACÊDO, 2009).
A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica importante na
análise orgânica qualitativa, sendo muito utilizada nas áreas de química de produtos
naturais, síntese e transformações orgânicas (LOPES, et. al, 2004). Utilizando a
fluorescência é possível determinar as concentrações de elementos químicos de médio
a elevado peso. Diante do que foi exposto, a proposta deste trabalho é caracterizar o
LCC técnico utilizando esses dois artifícios para obter dados que colabore na produção
futura de um novo biomaterial.

MATERIAIS E MÉTODOS
O material utilizado foi o LCC técnico fornecido pela indústria EUROCAJU,
situada no Piauí/ Brasil. Para a extração do LCC as castanhas foram umidificadas em
torres com capacidade de 9.000 kg de castanha, onde deverão atingir uma umidade
em torno de 20-21%. A extração realizada pela indústria é do tipo in natura, devido o
cozimento das castanhas ocorrer em tanques cheios de LCC a 220 ºC, com duração
aproximada de 1 minuto e 30 segundos. Com essas condições de aquecimento o
líquido é eliminado da castanha através dos poros da casca. A imagem obtida através
da microscopia ótica da casca da castanha de caju comprova a sua alta porosidade (Fig
3).
Os dados coletados no Espectrofotômetro de Infravermelho por Transformada
de Fourier (FT-IR) foram obtidos em um equipamento da Shimadzu Iraffinity-1 com
varredura de 400 a 4000 cm-1, utilizando pastilhas de KBr. Os espectros de
fluorescência foram obtidos utilizando o modelo Epsilon 3-XL da Panalytical, equipado
com tubo de ródio e filtro de prata, voltagem de 50 Kv e corrente de 30 µA em ar
atmosférico e gás hélio.
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Figura 3: Microscopia ótica da casca da castanha de caju.
Fonte: autor.

RESULTADOS E DISCURSÕES
Fluorescência.
A análise de fluorescência do LCC técnico apresentou composição de 99,73% de
C21H34O, considerando essa a fórmula molecular do cardanol monoolefínico, já que o
LCC técnico é constituído em sua maioria de cardanol.
Infravermelho.

Figura 4: Espectro de absorção na região do infravermelho do LCC.
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Após a análise no FTIR (Fig. 4) foi detectado as seguintes funções para o LCC
técnico
NÚMERO DE ONDA
3382 cm-1
3010 cm-1
2926 e 2854 cm-1
1586 e 1451 cm-1
1375-1348 cm-1
1267 e 1155 cm-1
999- 694 cm-1
874-694 cm-1

FUNÇÃO
vOH
vCsp2-H
vCsp3-H
vC=C (ArH)
vCH3(ᵟsim)
vC-O
ᵟC-H fora do plano
ᵟC-H fora do plano- anéis 1,3
dissubstituído

Tabela 1: Principais bandas de absorção no FTIR do LCC técnico.

A presença da banda de absorção em 3382 cm-1 associada com a absorção em
1267 e 1155 cm-1 é indicativa de função fenólica. O estiramento que ocorre em 3010
cm-1 associado com as absorções de estiramento em 1586 e 1451 cm -1 mais os
dobramentos fora de plano que ocorrem em 874-694 cm-1 confirmam a presença de
anéis aromáticos, sendo as últimas absorções padrão de anéis metasubstituído. As
absorções em 2926 e 2854 cm-1 são características de CH sp3. Já as absorções 13751348 cm-1indicam grupos metila (CH3) e 722 cm-1 indicam o movimento rocking (Fig. 5)
associado com quarto ou mais grupos CH2 em uma cadeia aberta. E por fim, as
absorções 999- 694 cm-1 são deformações indicativas de olefinas com ᵟC-H fora do
plano (LOPES, et. al., 2004; PAIVA, et. al., 2012).

Figura 5: Flexão no plano. A unidade estrutural oscila de um lado para outro no plano de simetria da
molécula.
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EXTRACTION AND CHARACTERIZATION OF CASHEW NUT SHELL LIQUID
AS A NEW BIOMATERIAL.
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Abstract. The fruit of the cashew tree is the cashew nut and is filled with a dark liquid
almost black, caustic and flammable called the cashew nut shell liquid ( (CNSL). The
CNSL is viscous, with a strong odor and is considered one of the richest sources of
phenols. This work describes the process of extraction and characterization by infrared
and fluorescence of technical CNSL, which has as the main constituent cardanol. The
anacardic acid major component of natural LCC, when subjected to high temperatures
(220 ° C) suffers decarboxylation process.
Keywords: Extraction, characterization, cnsl.
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COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO MTA E DA
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Resumo. Objetivou-se caracterizar o MTA (Angelus®) e a HAp obtida pelo método de precipitação, a fim
de comparar suas propriedades físico-químicas. Para tanto, amostras dos materiais foram analisadas
através de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios X (DRX), Fluorescência de Raios
X (EDX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Aspecto
Radiográfico e Consistência. Os resultados mostram concordância com a composição do MTA relatado
pelo fabricante e pesquisas realizadas no material, sendo este constituído por aglomerados de partículas
pequenas, sem porosidade e totalmente ligadas; a morfologia da HAp mostra aglomerados de partículas
em formato de blocos irregulares, o que favorece a formação de um arcabouço para deposição de
células reparadoras. Radiograficamente, a HAp apresenta menor radiopacidade que o MTA, e
consistência heterogênea, enquanto o MTA mostrou uma consistência homogênea. Portanto, a HAp
apresenta propriedades semelhantes ao MTA, necessitando-se que sua consistência e radiopacidade
sejam aperfeiçoadas.

Palavras-chave: Comparação, Materiais Biocompatíveis, Hidroxiapatita

1.

INTRODUÇÃO

A endodontia é a ciência que envolve a etiologia, prevenção, diagnóstico e
tratamento das alterações patológicas da polpa dentária e repercussões na região
apical e periapical (LEONARDO, 2008). O sucesso do tratamento endodôntico é
associado a remoção de tecido dentinário visando promover a limpeza e desinfecção
do sistema canalicular dentário para receber um material obturador. O material ideal
deve selar os espaços interdentários a fim de impedir a entrada de fluidos e
microrganismos, bem como deve permitir o reparo tecidual, favorecendo a
osteogênese e cementogênese (BORGES et al, 2014).
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A cada ano novos cimentos endodônticos são lançados no mercado. Os mais
antigos são a base de óxido de zinco e eugenol, ampla e mundialmente conhecidos.
Porém, na prática tem se observado a impossibilidade de um material preencher todas
as características desejáveis: serem biocompatíveis, não serem agentes putrefativos,
ter qualidades antissépticas permanentes; ser de fácil introdução no canal; não
descolorir as estruturas dentais; não ser poroso e manter-se estável
dimensionalmente; ser de fácil remoção do interior do canal se necessário; apresentar
radiopacidade; apresentar boa adesividade as paredes do canal e possibilitar uma
consistência satisfatória (VIVAN et al, 2013).
O MTA foi desenvolvido pela University of Loma Linda (USA) para selamento da
comunicação de canais radiculares e da superfície externa em todos os níveis.
Propriedades como biocompatibilidade, ótimo selamento, baixa toxicidade, estimulo a
formação de tecido mineralizado e regeneração do tecido periodontal torna o MTA um
material adequado para capeamento pulpar direto e para o tratamento de perfuração
acidental de dentina (SILVA, 2011). É considerado padrão ouro atual para capeamento
pulpar. Porém, seu alto custo constitui-se numa relevante limitação, bem como a
necessidade de mais estudos prospectivos para confirmar a eficácia e efetividade
desse material.
O MTA é um material bioativo constituído principalmente por trióxidos e por
outros óxidos minerais, em menor quantidade. Trata-se de um ligante hidráulico
constituído por 80% de cimento Portland e 20% de óxido de bismuto, cuja finalidade é
conferir radiopacidade ao material. Na prática, isto torna o MTA mais radiopaco do
que a própria dentina, sendo facilmente evidenciado em radiografias. Possui como
indicações clínicas: capeamento pulpar, pulpotomia, reparação de perfurações e
reabsorção radiculares e cirurgia parendodôntica (NETO et al, 2012).
Contudo, o MTA possui limitações como baixa resistência mecânica à compressão,
escurecimento do dente ao longo do tempo, e o seu longo tempo de endurecimento,
superior à 1 hora. Associado a tudo isso, o MTA tem alto custo e não tem função de
osteocondução e apresenta um bom selamento marginal o que impede a infiltração
irritante oriunda dos tecidos periapicais. Assim, a busca por materiais alternativos e
com melhores propriedades torna-se uma constante (BORTOLUZZI et al., 2007).
A hidroxiapatita (HAp) é um fosfato semelhante ao osso humano, cuja relação
cálcio/fósforo é de 1,67. Características como biocompatibilidade e
osteocondutividade tem dado destaque a este biomaterial no campo da Odontologia.
Esta característica levou nos últimos anos, a estudos científicos deste material por
vários pesquisadores, principalmente para aplicações tecnológicas na área de saúde,
voltada ao uso clínico, com o intuito de substituir o enxerto ósseo autógeno em
cirurgias ortopédicas e odontológicas (BERTI, 2013).
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Embora as cerâmicas inorgânicas não demonstrem osteoindução, elas certamente
possuem habilidades osteocondutoras, bem como uma notável habilidade de se ligar
diretamente ao osso. Uma das vantagens das biocerâmicas à base de fosfatos de
cálcio, utilizadas como enxertos ósseos, é que tanto os íons cálcio quanto os íons
fosfato não interferem na função celular e fisiológica dos tecidos adjacentes,
proporcionando uma resposta tecidual favorável ao tratamento (BERTI, 2013).
Um dos grandes problemas do uso da hidroxiapatita na forma particulada é sua
dispersão para tecidos moles, o que pode causar desconforto para o paciente. Uma
alternativa para este problema é a utilização deste material em forma de pasta, como
obtido pela sua associação ao colágeno (E’GUES et al, 2008).
Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar fisico-quimicamente o MTA e a
HAp, visando a investigação da HAp como biomaterial com possível indicação para
reparação endodontica.

2.

MATERIAIS E MÉTODO

Este é um estudo do tipo laboratorial, experimental, comparativo e qualitativo.
Foi utilizado o Agregado trióxido mineral (MTA ANGELUS®), de composição
química: óxido de silício (SiO2), óxido de potássio (K2O), óxido de alumínio (Al2O3),
óxido de sódio (Na2O), óxido de ferro (Fe2O3), óxido de enxofre (SO3), óxido de cálcio
(CaO), óxido de bismuto (Bi2O3), óxido de magnésio (MgO), resíduos insolúveis de
sílica cristalina, óxido de cálcio e sulfato de potássio e sódio; este foi manipulado com
água destilada (H2O ANGELUS®).
A Hidroxiapatita foi sintetizada no laboratório de Síntese de Materiais Cerâmicos
(LabSMac) pelo método úmido de precipitação, e tratada termicamente a 1300oC
((Ca)10(PO4)6(OH)2). Para isto, foi adicionado Ácido fosfórico (H3PO4) 85% PA a
Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) 95% PA. O produto obtido permaneceu por um período
de ± 50 minutos, sob agitação à temperatura de 100°C, para atingir a viscosidade
desejada. Após a obtenção da pasta viscosa do fosfato de cálcio, esta foi levada para a
estufa FANEM modelo 315 a 110°C/24 horas.
Em seguida, o material seco, foi macerado no almofariz tipo ágata, passado em
peneira de malha 200 mesh (74 µm) e tratada termicamente a uma temperatura de
1300 ºC em forno convencional marca EDG modelo 3000.
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Os materiais foram preparados e levados aos seguintes ensaios de caracterização:
Difração de Raios-X (DRX), conduzidas a temperatura ambiente em um equipamento
Shimadzu (XRD-6000) a 40 kV e 30 mA, radiação CuKα = 1,54 Å, no intervalo de
varredura de 2θ, entre 5 a 70 graus, a uma taxa de 2º/min; Fluorescência de Raios-X
(EDX) determinados em um equipamento, modelo EDX-720; Espectroscopia na Região
do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), realizadas em um
espectrômetro Spectrum 400 Perkin Elmer FT-IR/FT-NIR Spectrometer com varredura
de 4000 a 450 cm-1 e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) realizada em um
modelo da marca Philips, XL-30 – ESEM.
Para analisar o aspecto radiográfico em cavidades de amostras de elementos
dentários in vitro, por meio de tomadas radiográficas periapicais utilizando um
aparelho de raios X modelo Spectrum-70X Eletronic da marca DABI ATLANT, com
angulação de 0°.
Para analisar a consistência foi colocado aproximadamente 0,28 g do MTA para 2
gotas (0,0932 g) de água destilada em uma placa de vidro, em seguida fez-se a
manipulação de acordo como recomendado pelo fabricante. Para a hidroxiapatita,
esta foi manipulada com 0,28 g de HAp para 2 gotas de água destilada até obter uma
consistência adequada. Após a manipulação, foi feita a análise de acordo com Borges
(1998), o qual sugere que um cimento endodôntico ideal é aquele que, após a
manipulação com água destilada, permite a formação de um fio entre a massa
manipulada e a espátula, no momento da obtenção do cone. Sugere-se então, que
quanto maior for a altura do cone formado, melhor será a sua trabalhabilidade.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Difração de Raios-X (DRX)

Na Figura 1 estão ilustrados os difratogramas de Raios – X dos cimentos MTA (C1)
e HAp (C2). Mediante o espectro de difração do cimento C1 (MTA) observa-se a
presença das fases silicato de cálcio [Ca3(SiO4)O] (ficha cristalográfica 73-2077), a fase
alfa do óxido de bismuto [α-Bi2O3] (ficha cristalográfica 76-1730) e traços da fase do
óxido de alumínio (ficha cristalográfica 1-1180).
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Figura1: Difratograma de Raios-X dos cimentos estudados.

Para o cimento C2, que corresponde a HAp sintetizada e calcinada a 1300ºC,
observa-se apenas a formação da fase única da hidroxiapatita [(Ca)10(PO4)6(OH)2]
identificada de acordo com a ficha cristalográfica 72-1243 do banco de dados do
JCPDS. Estes resultados encontrados para o cimento C2 estão em concordância com os
resultados observados por Saeri et. al. (2003) quando estudaram a obtenção de
hidroxiapatita pelo método da precipitação por via úmida.

3.2 Fluorescência de Raios – X (EDX)

A Tabela 1 apresenta a composição química em percentual em peso dos óxidos
presentes nos cimentos estudados MTA (C1) e HAp (C2).
Óxidos

C1

C2

CaO

64,94 %

53,35 %

SiO2

15,85 %

4,03 %

Bi2O3

15,64 %

---

Al2O3

3,00 %

---

P2O5

---

41,14 %

Fe2O3

0,03 %

0,04 %

Tabela 1: Análise química por fluorescência de raios X dos cimentos estudados.
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Para o cimento C1 observou-se que o mesmo é composto principalmente por três
óxidos, o CaO (≈ 65%), o SiO2 (≈ 15,8%) e o Bi2O3 (≈ 15,6), apresentando ainda um
pequeno percentual de Al2O3 (≈ 3%) e traços de Fe2O3 (≈ 0,03%). Esta composição
química está em concordância com os resultados reportados por Mota et al (2010)
quando realizou uma revisão da literatura sobre as propriedades e aspectos biológicos
MTA.
Para o cimento C2 (HAp) observou-se a presença de dois óxidos principais, o CaO
(≈ 53,35%) e o P2O5 (≈ 41,14%), apresentando ainda um pequeno percentual de SiO2
(≈ 4,03%) e traços Fe2O3 (≈ 0,04%). Esta composição química está em concordância
com os resultados reportados por Lacerda et. al. (2006) quando avaliaram a síntese e
caracterização de matrizes porosas de hidroxiapatita para aplicação como fontes
radioativas em braquiterapia.

3.3 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

A Figura 2 ilustra os resultados da analise de FTIR para os cimentos C1 e C2.
Analisando os espectros de FTIR, observa-se que para o cimento C1, foram visualizadas
bandas de absorção nas regiões de 3637 cm-1 correspondente à ligação O – H da
hidroxila; em 1793 cm-1, 1727 cm-1 e 1456 cm-1 bandas correspondente ao grupo
CO32-; em 1088 cm-1 banda correspondente ao grupo SiO32-; em 903 cm-1 e 521 cm1 bandas correspondente ao grupo PO43- e em 745 cm-1 uma banda correspondente
ao grupo BiO3. Ressalta-se que todas as bandas de absorção observadas para o
cimento C1 também foram observadas por E’Gues et al. (2008), quando analisaram o
silicato (cimento Portland Branco) e hidroxiapatita sintetizada pela técnica de FTIR.
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Figura 2: Espectroscopia na região do infravermelho para os cimentos estudados.

Para o cimento C2 (HAp) foram visualizadas bandas de absorção nas regiões
de 3578 cm-1 correspondente à ligação O – H da hidroxila; em 1977 cm-1 e 1444 cm-1
bandas correspondente ao grupo CO32-; em 1055 cm-1, 921 cm-1, 600 cm-1 e 475 cm1 bandas correspondente ao grupo PO43-. Todas as bandas de absorção visualizadas
para o cimento C2 também foram observadas por Dedourková et al. (2012) quando
estudaram a síntese de nanopartículas esféricas de hidroxiapatita pelo método da
precipitação química em pressão atmosférica.

3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As Figuras de 3 e 4 ilustram os resultados obtidos por microscopia eletrônica de
varredura para os cimentos C1 e C2.

Figura 3: Microscopia eletrônica de varredura do cimento C1: (a) aumento de 10000X e (b) aumento de
20000X.
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Por meio das micrografias apresentadas na Figura 3a, verifica-se que a
morfologia
do cimento C1 (MTA) é constituída por aglomerados com formato arredondado e uma
distribuição de tamanho estreita, com tamanho inferior a 2 µm. Mediante a Figura 3b,
observa-se que estes aglomerados são aparentemente formados por partículas
pequenas, sem porosidade interpartícula e totalmente ligados (pré-sinterizados). Esta
morfologia também foi observada por Oliveira et al (2007) para o MTA comercial da
Angelus, quando realizaram um estudo comparativo entre o MTA da Pro-Root e da
Angelus e o cimento de Portland.
Analisando as micrografias contidas na Figura 4 observa-se que a morfologia do
cimento C2, é constituída por aglomerados de tamanho menores que 5 µm, com uma
distribuição estreita do tamanho e de formato de blocos irregulares, como observado
na Figura 4a. Por meio da Figura 4b, verifica-se que as partículas são aproximadamente
esféricas, de tamanho inferior a 500 nn e se encontram pré-sinterizadas (com
formação de pescoço entre as partículas), e que as mesmas encontram-se fortemente
ligadas. Esta característica é típica de materiais submetidos a tratamento térmico em
temperaturas elevadas. Morfologia semelhante à observada neste trabalho,
hidroxiapatita em forma de aglomerados, também foi observada por Rigo et al (2007)
para a HAp, quando um estudo sobre a síntese e caracterização de hidroxiapatita
obtida pelo método da precipitação.

Figura 411: Microscopia eletrônica de varredura do cimento C2: (a) aumento de 10000X e (b)
aumento de 20000X.
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3.5 Aspecto Radiográfico
A Figura 5 apresenta o elemento dentário com preenchimento do cimento C1 e
do C2, assim como a radiopacidade de ambos.
Na Figura 5a, observa-se o cimento C1 isolado e o mesmo presente no
preenchimento de um preparo cavitário. Na Figura 5b observa-se a radiografia
periapical do elemento dentário, onde foi possível observar que o cimento C1 quando
fora do elemento dentário apresenta um maior índice de radiopacidade quando
comparado ao cimento C2, característica essa que também foi observada quando o C1
está presente no preparo cavitário, isto foi visualizado por meio da alta definição entre
os contornos do cimento C1 e do elemento dentário.
Resultados semelhantes ao desta tese para a radiopacidade do MTA foram
observados por Asgary e Ehsani (2012) quando relataram um estudo de caso sobre o
selamento apical de um dente incisivo utilizando o MTA.

Figura 5: Aspecto radiográfico do cimento C1 e C2: (a) elemento dentário com preenchimento
do cimento C1, (b) radiopacidade do cimento C1,(c) elemento dentário com preenchimento do
cimento C2 e (d) radiopacidade do C2.

Mediante a Figura 5c, observa-se o cimento C2isolado e o mesmo presente no
preenchimento de um preparo cavitário. Na Figura 5d, observa-se a radiografia
periapical do elemento dentário apresentado na Figura 5c, onde foi possível observar
que o cimento C2 quando fora do elemento dentário apresenta um menor índice de

396

radiopacidade do que quando presente no preparo cavitário. Isto foi visualizado por
meio da falta da distinção entre os contornos do cimento C2 e do elemento dentário.
Comparando-se o aspecto radiográfico do cimento C2, em relação ao do
cimento C1, verifica-se que o cimento C2 apresentou uma radiopacidade menor que a
do cimento C1, uma vez que o mesmo apresenta em sua composição o óxido de
bismuto, o qual é conhecido como elemento radiopaco, e é o responsável por
proporcionar a radiopacidade do MTA.

3.6 Consistência

A Figura 6 exibe a fotografia dos cimentos durante o ensaio para a
determinação da consistência. A Tabela 6 apresenta sucintamente os resultados
obtidos no referido ensaio.
Analisando os resultados contidos na Tabela 2 observamos que os cimentos
C1 e C2 apresentaram resultados bastante diferentes. Antes da manipulação do
cimento C1 com a água destilada, ele apresentava cor creme, opaca e com pouco
brilho. Após a manipulação, verifica-se que este apresentou uma consistência de uma
massa homogênea de cor creme, opaco e de aspecto brilhoso, e com uma
trabalhabilidade semelhante a uma massa de vidraceiro, assim como a consistência
observada por Berti (2013). A altura do cone obtido foi de 9,05. Ressalta-se ainda que
após 20 minutos da manipulação foi observado que este cimento apresentou
ressecamento, seguido de endurecimento, porém ainda apresentando plasticidade
aparente.
No entanto, o cimento C2 antes da manipulação com água destilada
apresentou uma cor branca, opaca e sem brilho. Após a manipulação, verificou-se que
o C2 apresentou uma consistência de uma massa heterogênea (que não mistura
facilmente), de cor branca (com tonalidade próxima ao cinza), opaca e pouco brilhosa.
A altura do cone obtida foi de 7,75 mm. Vale salientar que o C2 tomou presa, passados
apenas 10 minutos do instante da manipulação, no entanto, a mesma não apresentou
a plasticidade observada no C1, o que não possibilitou mais a sua manipulação uma
vez que a mesma fragmentou-se.
Desta forma comparando a consistência obtida para os cimentos, verifica-se
que o C1 foi o que permitiu uma maior trabalhabilidade (indicado pela altura do cone),
e o C2 não apresentou trabalhabilidade satisfatória, sugerindo assim que, o cimento C2
necessita de maiores estudos para melhorar sua consistência para sua aplicabilidade
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na endodontia. Como se trata de um material que não possui pega mecânica como o
C1, necessita-se pesquisar uma maneira de melhorar a consistência do cimento C2
para que o mesmo possa ser usado em endodontia.

Figura 6: Análise da consistência dos cimentos por medição da altura do cone
formado

Material

Aparência na manipulação
com água destilada
Antes

Após

C1

Cor creme,
opaco, pouco
brilho

Cor creme,
opaco,
brilhoso

C2

Cor branca,
opaco, sem
brilho

Cor branca,
opaco, pouco
brilho

Consistência

Trabalhabilidade

Altura
do
cone
(mm)

Homogênea

Semelhante à da
“massa de
vidraceiro”*

9,05

Quebradiça

7,75

Heterogênea

* locução adverbial utilizada em endodontia para identificar a trabalhabilidade de um cimento
endodôntico ideal.
Tabela 2: Resultados obtidos para a consistência dos cimentos.
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4.

CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que os materiais possuem
propriedades semelhantes entre si, o que possibilita a indicação da HAp como
alternativa ao MTA, especialmente para tratamentos odontológicos na Saúde Pública.
Porém, é necessário que propriedades como consistência e radiopacidade sejam
aperfeiçoadas a fim de que este material possa ser utilizado em tratamentos
endodônticos.
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COMPARISON OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF MTA AND
HYDROXYAPATITE AS BIOMATERIALS INDICATED IN ENDODONTIC
REPAIR PROCESSES
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Abstract. This study aimed to characterize the MTA (Angelus®) and HAp obtained by
sintering method, in order to compare their physicochemical properties. Therefore, the
material samples were analyzed by Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray
Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence (EDX), Spectroscopy in the Infrared Region
Fourier Transform (FTIR), Radiographic Appearance and Consistency. The results show
agreement with the composition of MTA reported by the manufacturer and researches
carried out of the material, this being constituted by agglomerates of small particles
without porosity and completely connected; the morphology of HAp shows particles
agglomerated in blocks of irregular shape, which favors the formation of a framework
for deposition of reparative cells. Radiographically, the HAp has less radiopacity than
the MTA, and heterogeneous consistency, while the MTA showed a homogeneous
consistency. However, HAp has similar properties to MTA, requiring that its consistency
and radiopacity have to be improved.

Keywords: Comparison, Biocompatible Materials, Hydroxyapatite
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ANÁLISE MICROESTRUTURAL, MECÂNICA E CITOTÓXICA DE LIGAS DE Ti15Zr COM A ADIÇÃO DE Mo PARA USO COMO BIOMATERIAL
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Resumo: Ti e suas ligas são amplamente utilizadas na área biomédica, basicamente
como implantes ortopédicos, odontológicos e cardiovasculares. Suas aplicações
ocorrem devido às suas favoráveis propriedades, como elevada resistência específica,
baixo módulo de elasticidade, excelente resistência à corrosão e boa
biocompatibilidade. O desenvolvimento de novos biomateriais metálicos tem buscado
a formação de ligas de Ti com a adição de elementos não tóxicos, como Zr, Nb, Ta e
Mo. Além disso, há um interesse especial em ligas de Ti do tipo β (estrutura ccc), que
apresentam baixo módulo de elasticidade, podendo assim evitar o efeito stress
shielding e uma possível falha do implante. Zr apresenta propriedades químicas
similares ao Ti, podendo melhorar a resistência mecânica e biocompatibilidade. Mo é
um forte β estabilizador, podendo diminuir o módulo de elasticidade e melhorar a
resistência á corrosão. Atualmente, o desenvolvimento de novos biomateriais tem
focado em materiais biofuncionais e bioativos, os quais apresentam propriedades
químicas, físicas e mecânicas adequadas com o corpo humano. O objetivo deste
trabalho é analisar as propriedades mecânicas e citotoxicidade de ligas Ti-15Zr com a
adição de Mo, com foco principal em melhorar a biofuncionalidade em termos da
composição e microestrutura. A microestrutura das ligas foi dependente da
concentração de Mo, apresentando fase α’ para Ti-15Zr, α’ + α” para Ti-15Zr-2.5Mo, α”
+ β entre Ti-15Zr-5Mo e Ti-15Zr-10Mo e somente fase β acima de Ti-15Zr-12.5Mo. O
módulo de elasticidade diminuiu com a estabilização da fase β. A citotoxicidade das
ligas apresentaram níveis toleráveis para o contato com células osteoblásticas. A liga
Ti-15Zr-15Mo apresentou a melhor compatibilidade mecânicas para a utilização como
biomaterial.
Palavras-chave: ligas
biocompatibilidade.
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1.

INTRODUÇÃO

Ligas de titânio apresentam boas propriedades para aplicação como biomateriais,
como elevada razão resistência mecânica por densidade, módulo de elasticidade
relativamente baixo, excelente resistência à corrosão e comprovada
biocompatibilidade e osseointegração (Banerjee and Williams 2013, Chen and Thouas
2015). As suas principais aplicações envolvem dispositivos de fixação ortopédicos
(pinos, placas e parafusos), materiais odontológicos (fios, coroas e braquetes), além de
alguns tipos de válvulas e marcapassos para a região cardiovascular (Niinomi, Nakai et
al. 2012, Duraccio, Mussano et al. 2015).
O desenvolvimento de novas ligas de titânio tem buscado ligas do tipo β, com
estrutura ccc, pois apresentam menor módulo de elasticidade que as ligas do tipo α
(estrutura hc) (Geetha, Singh et al. 2009). Um implante com módulo de elasticidade
mais próximo ao osso, pode evitar que a carga mecânica seja absorvida inteiramente
pelo material, evitando a perda de densidade óssea pelo efeito stress shielding
(Geetha, Singh et al. 2009, Niinomi and Nakai 2011).
Elementos como zircônio, molibdênio, nióbio e tântalo são classificados como β
estabilizadores, pois tendem a diminuir a temperatura de transformação alotrópica do
titânio (Banerjee and Williams 2013). Além disso, estes elementos tem despertado a
atenção em virtude de não induzirem reações tóxicas quando em contato com tecidos
e células do organismo (Eisenbarth, Velten et al. 2004, Geetha, Singh et al. 2009). O
zircônio é um elemento do mesmo grupo que o titânio da tabela periódica,
apresentando propriedades químicas semelhantes, além de poder melhorar a
resistência mecânica, de corrosão e biocompatibilidade (Ho, Chen et al. 2008, Correa,
Vicente et al. 2014). O molibdênio é um forte β-estabilizador, podendo reter a fase β
com apenas 10 %p. em solução sólida, além disso, pode diminuir o módulo de
elasticidade e melhorar a resistência mecânica e de corrosão (Oliveira and Guastaldi
2009, Zhao, Niinomi et al. 2012).
Neste trabalho, foi analisada a dependência da composição na microestrutura,
módulo de elasticidade e citotoxicidade da liga Ti-15Zr (%p.) com a adição de
diferentes concentrações de molibdênio.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

As ligas Ti-15Zr-xMo (x = 0, 2,5, 5, 10, 12,5 e 15 %p.) foram produzidas a partir de
metais comercialmente puros: Ti-cp (grau 2), Zr-cp (99,8 %) e Mo-cp (99,9 %). Os
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lingotes foram obtidos por fusão a arco-voltaico, com cadinho de cobre refrigerado em
água e eletrodo não consumível de tungstênio, além de atmosfera inerte de argônio.
Cada lingote foi refundido por 5 vezes para garantir uma boa homogeneidade.
Detalhes da composição das ligas podem ser obtidos em Correa, Kuroda e Grandini
(Correa, Kuroda et al. 2014). Os lingotes foram submetidos a um tratamento térmico
em vácuo de 10-5 Torr, com patamar de 1000 ºC, por 24 h e resfriamento lento em
forno desligado. Em seguida as amostras foram conformadas por laminação a quente,
a 1000 ºC, com posterior resfriamento ao ar. Por fim, foi realizado um tratamento de
solubilização a partir do campo β, a 850 ºC, em vácuo de 10-6 Torr, por 2 h e
resfriamento rápido com água.
A microestrutura das ligas foi analisada por microscopia óptica, em um
microscópio Olympus BX51M conectado a um microcomputador. As amostras foram
previamente embutidas a quente em baquelite, sendo submetidas a um processo
metalográfico padrão, com lixas d’agua e solução coloidal de diamante e alumina, e
ataque químico com solução de H2O, HNO3 e HF, na proporção 85:10:5.
O módulo de elasticidade por obtido a partir da técnica de excitação por impulso,
utilizando a norma ASTM (ASTM 2009). As amostras foram cortadas no formato
retangular (30 x 5 x 2 mm), tendo o módulo de elasticidade sido calculado a partir da
Eq. (1). Onde E é o módulo de elasticidade, m a massa, b a largura, L o comprimento, t
a espessura, ff a frequência fundamental de vibração, e T1 o fator de correção do
coeficiente de Poisson. Os ensaios foram repetidos por 5 vezes para cada amostra.

E  0,9465 (mf f2 / b)( L3 / t 3 )T1

(1)

Os ensaios de citotoxicidade indireta foram realizados a partir da norma ISO (ISO
2009), para materiais com formato irregular. Foram utilizadas células osteoblásticas da
linhagem MC3T3-E1, sendo primeiramente cultivadas em meio de cultura com 100
mg/mL de penicilina, 100 mg/mL de estreptomicina e 10% de Soro Fetal Bovino (SBF).
Tendo o meio sido cultivado em estufa a 37 ºC e em atmosfera de 5% de CO2. O meio
condicionado foi produzido sem o SBF, tendo as amostras sido imersas a 0,2 mg/mL
por 24 h a 37 ºC. As células foram semeadas a 50000 células/mL nas placas de cultura,
tendo contato com o meio condicionado e mantidas por 24 h. A viabilidade celular foi
analisada por teste colorimétrico MTT, com absorbância medida a 570 nm em um
leitor de microplacas Biotek. Como grupo controle foi considerado as células mantidas
sem contato com o meio condicionado.
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Fig. 1 apresenta as micrografias ópticas das ligas (100x) após processo de
solubilização. A liga Ti-15Zr apresentou uma formação de placas grosseiras
característica da fase α’, enquanto a liga Ti-15Zr-2,5Mo apresentou uma disposição
mista de placas de fase α’ e agulhas finas de fase α”, e as ligas na faixa de Ti-15Zr-5Mo
e Ti-15Zr-10Mo apresentaram uma coexistência de estruturas aciculares finas de fase
α” e β, tendo as estruturas aciculares diminuído de quantidade de acordo com o
aumento do teor de β-estabilizadores. As ligas acima de Ti-15Zr-12,5Mo apresentaram
somente a formação de grãos equiaxiais de fase β. Os resultados indicaram claramente
a ação β-estabilizadora dos elementos de liga (Ho, Wu et al. 2012). Zhang et al. (Zhang,
Liu et al. 2015) e Ho, Ju e Chern Lin (Ho, Ju et al. 1999), observaram o efeito do teor de
substitucional em ligas binárias Ti-Mo, onde a fase β começou a ser formada com no
mínimo de 9 %p. Neste trabalho, a fase β começou a se precipitar a partir da liga Ti15Zr-5Mo, atestando a ação conjunta do zircônio como agente β-estabilizador (Zhao,
Niinomi et al. 2011).

Ti-15Zr

Ti-15Zr-2,5Mo

Ti-15Zr-5Mo

Ti-15Zr-10Mo
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Ti-15Zr-12,5Mo

Ti-15Zr-15Mo

Figura 1 – Micrografias ópticas.

A Fig. 2 apresenta os valores de módulo de elasticidade das ligas após
solubilização. O módulo de elasticidade das ligas apresentou valores abaixo de algumas
ligas comerciais, como o Ti-cp (grau 2) e a liga Ti-6Al-4V, que já são utilizados como
implantes ortopédicos e odontológicos. A diminuição do módulo de elasticidade teve
relação direta com a formação de fases martensíticas α’ e α”, que juntamente com a
fase β apresenta menores valores que a fase α (Banerjee and Williams 2013, Correa,
Vicente et al. 2015). A liga Ti-15Zr-15Mo apresentou o menor valor de módulo de
elasticidade dentre as ligas estudadas, o que indica uma melhor performance
mecânica com relação às demais ligas.
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Ti-cp
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Ti-15Zr-xMo (% p)

Figura 2 – Módulo de elasticidade.
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A Fig. 3 apresenta os resultados da análise de citotoxicidade das ligas. As ligas
apresentaram níveis de absorbância similares entre si, não sendo possível observar
diferenças significativas de acordo com o desvio padrão. O grupo controle apresentou
valores similares às ligas do estudo, tendo uma diferença menor que 30% de acordo
com o desvio padrão, o que atesta uma ausência de reações adversas pelo material
(ISO 2009). Os resultados indicam que as ligas apresentam níveis toleráveis de
citotoxicidade, apresentando um bom potencial para uma possível aplicação. Testes
aprofundados de citotoxicidade, genotoxicidade e carcinogeniticidade, além de
estudos in vivo, podem dar uma visão mais clara sobre a interação das ligas com o
meio biológico (Eisenbarth, Velten et al. 2004).
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Ti-15Zr-xMo (% p)

Figura 3 – Análise de citotoxicidade indireta.

4.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que a microestrutura e
módulo de elasticidade das ligas foram dependentes da composição. A adição de
molibdênio atuou na β estabilização, juntamente com o zircônio em solução sólida,
tendo a liga a partir da Ti-15Zr-12,5Mo apresentado uma completa formação de grãos
equiaxiais de fase β metaestável. O módulo de elasticidade apresentou uma queda
gradual devido à estrutura ccc da fase β, sendo que a liga Ti-15Zr-15Mo apresentou o
menor valor dentre as ligas analisadas. A citotoxicidade das ligas apresentou níveis
tolerados por células osteoblásticas, evidenciando o potencial para aplicação. A liga Ti-
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15Zr-15Mo apresentou uma melhor compatibilidade mecânica para uma possível
aplicação como biomaterial. Recobrimentos e modificações de superfície podem ser
formas alternativas de melhorar sua biofuncionalidade.
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MICROSTRUCTURAL, MECHANICAL AND CYTOTOXIC ANALYSIS OF Ti15Zr-BASED ALLOYS WITH Mo ADDITION FOR USE AS BIOMATERIAL
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Abstract. Ti and your alloys are strongly used in the biomedical area, mainly as
cardiovascular, orthopedical and dental implants. Your applications occur due your
favorable properties, as high mechanical strength and density ratio, relative low
Young’s modulus, excellent corrosion and wear resistance, further good
biocompatibility. The development of new metallic biomaterials has searched for Ti
alloys with non-toxic elements, as Zr, Nb, Ta and Mo. Furthermore, there is a special
interesting in β-type Ti alloys (bcc structure) which present lower Young’s modulus that
could avoid stress shielding effect and implant failure, resulting in a better mechanical
compatibility. Zr shows similar chemical properties with the Ti, can improve the
mechanical strength and biocompatibility. Mo is a strong beta-stabilizer, can decrease
the Young’s modulus and improve the corrosion resistance. Currently, the development
of new implants has focused in biofunctional and bioactive materials, which presented
chemical, physical and mechanical properties proper to the body, in addition to having
the ability of healing damaged tissues and cells. This work aims to analyze the
mechanical and cytotoxic behavior of the Ti-15Zr-based alloy with the addition of
molybdenum, with focus in improve the biofunctionality in terms of composition and
microstructure. The microstructure were dependent of the Mo, showing a α’ phase with
Ti-15Zr, α’ + α” phases with Ti-15Zr-2.5Mo, α” + β phases between Ti-15Zr-5Mo and Ti15Zr-10Mo, and only β phase above Ti-15Zr-12.5Mo. The Young’s modulus decreased
with the β stabilization. The cytotoxic analysis showed that all alloys don’t have any
adverse reaction with the cells. The Ti-15Zr-15Mo had the best mechanical
compatibility for use as biomaterial.

Keywords: Ti alloys, biomaterial, Young’s modulus, biocompatibility.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE HIDROGÉIS REFORÇADOS COM
NANOCRISTAIS DE CELULOSE

Mateus S. Silva1, Cássia C. Girotto1, Thaís L. A. Montanheiro1, João Paulo B. Machado2,
Nelson Duran3, Ana Paula Lemes1
1

Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal de São Paulo, São José dos Campos
(SP), Brasil

2
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3
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Resumo. Este trabalho avaliou as alterações na morfologia e absorção de água de hidrogéis de
quitosana e polivinil álcool (PVA) reforçados com diferentes concentrações de nanocristais de
celulose (NCC) por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaios de
intumescimento. Os NCC foram obtidos por hidrólise ácida de celulose microcristalina com
ácido sulfúrico (H2SO4). Os hidrogéis de quitosana foram reticulados utilizando-se glutaraldeído
e os hidrogéis de PVA foram produzidos por reticulação física. As imagens de MEV da superfície
de fratura dos hidrogéis de PVA/NCC mostraram uma redução na porosidade, enquanto nos
hidrogéis de quitosana/NCC o aumento da concentração de NCC contribuiu para a formação de
poros. A adição de NCC diminuiu o grau de intumescimento em ambos os hidrogéis.

Palavras-chave: Hidrogel, nanocristal de celulose, quitosana, polivinil álcool,
nanocompósito.

1 INTRODUÇÃO

Hidrogéis consistem em uma rede polimérica tridimensional obtida por ligações
cruzadas, capaz de intumescer em meio aquoso sem se dissolver. A preparação dos
hidrogéis envolve a formação de ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas
lineares ou ramificadas, em um processo denominado reticulação, resultando em uma
rede polimérica tridimensional. De uma maneira geral, com o aumento da reticulação,
as estruturas tendem a perder sua fluidez e se tornam mais rígidas [Mano e Mendes,
1999; Andrade et al., 2001, Horn et al., 2010, Lamy et al., 2008].
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De acordo com Gupta et al. (2001), polímeros naturais, semi-sintéticos ou
sintéticos podem ser usados para a síntese dos hidrogéis. Usualmente, utilizam-se
polímeros com grupos laterais tais como amina, amida, éter, carboxila, sulfonato e
hidroxila, por exemplo, pode-se citar a quitosana, alginato e álcool polivinílico.
A quitosana é obtida do segundo polímero natural mais abundante; a quitina.
Por ser barata, renovável, biodegradável, atóxica, biocompatível, antioxidante,
antimicrobiana, antiinflamatória e cicatrizante, ela tem várias aplicações. Como por
exemplo, na agricultura, onde pode ser usada como veículo de defensivos e adubos; na
indústria alimentícia, como fibras dietéticas, redutor de colesterol, conservante para
molhos, fungicida e bactericida, recobrimento de frutas; na indústria de cosméticos
como esfoliante para a pele, tratamento de acne, hidratante capilar, creme dental; e
na área médica, na qual pode ser usada em implantes dentários, reconstituição óssea e
lentes de contato, sendo esta área a de maior aplicação [Azevedo et al., 2007; Tavaria
et al., 2013; Casettari et al. 2012; Ma et al. 2013; Martins et al., 2014; Pereira et al.,
2014].
A quitosana pode ser usada na forma de filmes, géis, cápsulas, micro-cápsulas e
soluções [Spin-Neto et al., 2008; Pereira et al., 2014], e é obtida a partir da
desacetilação da quitina, processo que consiste na hidrólise dos grupos acetamidas em
meio alcalino, alcançando uma taxa acima de 60% de desacetilação [Azevedo et al.,
2007].
O álcool polivinílico (PVA) apresenta uma estrutura química relativamente
simples com grupos hidroxilas laterais. O monômero, álcool vinílico, não existe em
uma forma estável rearranjando para o seu tautômero, acetaldeído. Portanto, o PVA é
produzido pela polimerização do acetato vinílico para acetato polivinílico (PVAc),
seguido pela hidrólise do PVAc para PVA. O hidrogel de PVA possui excelente
transparência, consistência macia quando na forma de membrana, apresenta
excelente resistência química e mecânica e é biocompatível [Langer e Peppas, 1981].
Além disto, sua propriedade não-tóxica torna-o excelente para ser utilizado na área
médica e farmacológica [Costa e Mansur, 2008], como na produção de vasos
sanguíneos [Coffey et al. 2010] e cartilagem articular artificial [CARTIVA®].
Uma possibilidade de alteração nas propriedades de hidrogéis seria a
incorporação de nanopartículas que poderiam agir como agentes de reforço,
melhorando suas propriedades mecânicas, e/ou alterar outras propriedades como a
capacidade de absorção de água, além de influenciar no seu processo de reticulação.
Recentemente, os NCC têm atraído uma enorme atenção não só devido ao seu
caráter renovável e sustentabilidade em adição a sua abundância, mas também devido
às suas propriedades como elevada área superficial, baixa densidade e elevada
resistência mecânica. Este material tem sido amplamente estudado como agentes de
reforço em nanocompósitos, devido ao seu baixo custo, disponibilidade,
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renovabilidade, baixo peso, dimensão manométrica e morfologia única [Habibi et al,
2012].
Assim, a introdução de NCC em matrizes poliméricas tem sido um dos objetos
de estudo mais investigado no desenvolvimento de novos materiais. São inúmeras as
patentes de materiais compósitos formados por uma matriz polimérica e NCC [Durán
et al., 2012].
2 METODOLOGIA

2.1 Produção de Hidrogel de Quitosana/Nanocristais de celulose

Alíquotas da suspensão de NCC foram adicionadas em 12,5 mL de uma solução
de ácido acético 2% (v/v), de modo a obter a concentração final desejada de NCC.
Posteriormente, 0,125 g de quitosana foram adicionados lentamente em agitação até
a solubilização completa da massa de quitosana. A mistura foi então sonicada em um
banho de ultrassom (LS Logen Scientific Ultrasonic Cleaner) para obter homogeneidade
por alguns minutos e, posteriomente140 L de glutaraldeído (25%) foram adicionados.
Alíquotas de 2,5 mL da mistura final foram vertidas em tubos plásticos e depois de 24h
as amostras foram retiradas do molde. As concentrações (m/m) de NCC nos hidrogéis
quitosana/NCC foram de 0, 2, 4 e 6%.

2.2 Produção de Hidrogéis de PVA e PVA/Nanocristais de Celulose

Uma solução de 15% m/m de PVA foi autoclavada por 25 min e resfriada a
temperatura ambiente. Alíquotas da suspensão de NCC produzida foram adicionadas a
solução de PVA de modo a obter hidrogéis de PVA/NCC com 0%, 1%, 2% e 3% (m/m)
de NCC. As soluções de PVA/NCC foram sonicadas em banho de ultrassom por alguns
minutos e autoclavadas por 25 min. Posteriormente, alíquotas foram vertidas em
tubos plásticos e submetidas a 10 ciclos de congelamento (-80°C por 12 h) e
descongelamento (25ºC por 8 h).
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2.3 Caracterização dos Hidrogel de Quitosana/Nanocristais de celulose

A superfície de fratura dos hidrogéis foi analisada por microscopia eletrônica de
varredura (MEV) em um equipamento Jeol JSM-T300, operando a 20 KeV, com
detectores de elétrons secundários. As amostras foram liofilizadas e fraturadas em N 2
líquido e posteriormente metalizadas em um metalizador MED020 Bal-tec, usando-se
uma liga de Au/Pd.
Testes de intumescimento foram realizados em triplicata para os hidrogéis de
produzidos. Nesses testes, as amostras foram imersas em água destilada a 37ºC e
retiradas em intervalos de 30 min. Em cada intervalo, o excesso de água era retirado
com papel absorvente e as amostras eram em seguida pesadas. Depois de atingir
massa constante as amostras foram liofilizadas e pesadas.
O grau de intumescimento (I) foi calculado acordo com a Eq (1), sendo M t a
massa estabilizada em meio aquoso e Mo a da massa obtida na secagem.

(1)

3 RESULTADOS

3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A Fig. 1 mostra as micrografias obtidas por MEV dos hidrogéis de quitosana
contendo diferentes concentrações de NCC: 0%, 2%, 4% e 6% de NCC.
Observa-se uma maior desorganização na estrutura dos hidrogéis de quitosana
com 0 e 2% de NCC, não havendo poros bem definidos. Isso pode ser uma
característica intrínseca desses hidrogéis ou pode ter sido ocasionada pelo processo de
secagem das amostras. Essas amostras apresentam uma morfologia bem diferente das
amostras de hidrogéis de quitosana/NCC com 4% e 6% de NCC. Nessas últimas,
verifica-se a existência de poros bem definidos interconectados por toda superfície
analisada. Esse resultado sugere que o aumento da concentração de NCC (4% e 6%)
nos hidrogéis de quitosana resulta em grandes alterações na morfologia do hidrogel. A
adição de NCC pode ter resultado na produção de um hidrogel altamente poroso com
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estrutura mais organizada, e/ou na preservação da estrutura do hidrogel quando
submetido ao processo de secagem.
As imagens das superfícies de fratura analisadas por MEV, dos hidrogéis de
PVA/NCC com 0%, 1%, 2% de NCC produzidos podem ser observadas na Fig. 2.
Observa-se que o hidrogel de PVA possui uma morfologia bem diferente da
apresentada pelo hidrogel de quitosana. O processo de reticulação do hidrogel de PVA
sem a utilização de agentes químicos necessita de uma alta concentração de PVA em
solução aquosa, resultando em um material mais compacto e de maior densidade em
comparação ao hidrogel de quitosana. No entanto, verifica-se que a adição de NCC
interfere de forma acentuada na porosidade final do hidrogel, assim como foi
observado para os hidrogéis de quitosana. No caso dos hidrogéis de PVA/NCC os NCC
ocasionaram a diminuição da porosidade do material final.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 1 - Micrografias dos hidrogéis de quitosana/NCC com diferentes concentrações de
NCC: (a) 0%; (b) 2%; (c) 4% e (d) 6%.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2 - MEV da superfície de fratura dos hidrogéis de PVA/NCC com diferentes
concentrações de NCC: 0% (a), 1% (b), 2% (c) e 3% (d).
3.2 Teste de Intumescimento
O grau de intumescimento dos hidrogéis de quitosana/NCC e PVA/NCC pode
ser observado nos gráficos apresentados na Fig. 3. Verifica-se que aumento de NCC no
hidrogel de quitosana tem como consequência uma diminuição na capacidade de
absorção de água pelo hidrogel de 8%, 13% e 22,5% para quitosana/NCC contendo 2%,
4% e 6% de NCC, respectivamente. A diminuição do grau de intumescimento pode ser
atribuída a uma maior rigidez estrutural com hidrogéis com a adição dos NCC. Apesar
dessa diminuição, verifica-se que os hidrogéis permaneceram com altos valores de
grau de intumescimento.

(a) Quitosana/NCC
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Fig. 3 - Grau de intumescimento dos hidrogéis de (a) quitosana/NCC com 0%, 2%, 4% e
6% de NCC, (b) PVA/NCC com 0%, 1%, 2% e 3% de NCC.
Da mesma forma, observa-se que a adição de NCC nos hidrogéis de PVA/NCC
ocasionou uma redução do seu grau de intumescimento em comparação ao hidrogel
de PVA puro. Porém, diferentemente do comportamento observado para os hidrogéis
de quitosana/NCC, o aumento da concentração de NCC nos hidrogéis de PVA/NCC
resultou no aumento do seu grau de intumescimento.
Essa diferença pode ser explicada com base no processo de reticulação
(b) PVA/NCC

utilizado na produção de cada tipo de hidrogel. No caso dos hidrogéis de
quitosana/NCC o agente reticulante utilizado foi o glutaraldeído, que além de reagir
com grupos aminas da cadeia de quitosana formando ligações cruzadas, pode reagir
com os grupos OH presentes na superfície do NCC, fazendo com que o número de
hidroxilas na estrutura do hidrogel seja menor. Isso não ocorre no caso dos hidrogéis
de PVA/NCC que utiliza o processo de reticulação física, no qual as ligações cruzadas
são promovidas por regiões cristalinas de PVA que unem diferentes cadeias. Nesse
caso os grupos hidroxilas presentes no NCC permanecem livres, participando na
absorção de água durante os testes de intumescimento.
4 CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos, conclui-se que os NCC influenciaram a
morfologia dos hidrogéis de quitosana e dos hidrogéis de PVA, mais especificamente
na formação de poros, e também em seu grau de intumescimento. O aumento de NCC
diminuiu o grau de intumescimento dos hidrogéis de quitosana/NCC para todas as
concentrações estudadas. Já no caso dos hidrogéis de PVA/NCC a diminuição ocorreu
apenas em comparação ao PVA puro. Comparando-se os hidrogéis de PVA/NCC com 1,
2 e 3% de NCC, observou-se o aumento do grau de intumescimento com o aumento de
NCC, o que pode ser atribuído aos grupos OH presentes na superfície dos NCC que
permanecem livres no caso desses hidrogéis, auxiliando na absorção de água.
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Resumo. Este trabalho avaliou o efeito da esterilização sobre as propriedades dos filmes de quitosana
reforçados com diferentes concentrações de nanofibras de celulose bacteriana por meio de Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) da superfície de fratura, teste de permeabilidade a vapor d’água,
solubilidade em água e ensaio mecânico de tração. A suspensão de nanofibras de celulose (NFC)foi
produzida a partir de uma membrana porosa comercialpor meiode processos mecânicos para a
desagregação das nanofibras que compõem a membrana. Filmes de quitosana comdiferentes
concentrações de NFC, 0, 2, 4 e 6% em relação à massa total do filme, foram produzidos pelo método de
evaporação de solvente, e parte desses filmes foram esterilizados. Conclui-se que o nanocompósito de
quitosana /NFC forma um filme homogêneo, a adição de NFC em filmes de quitosanapodem aumentar a
permeabilidade e diminuir a solubilidade dos filmes. Não houveuma preservação significativa das
propriedades mecânicas dos filmes e os melhores resultados foram encontrados nos filmes com 2% NFC.

Palavras chave: Nanocompósitos, Filmes, Quitosana, Nanofibras, Celulose Bacteriana.

1. INTRODUÇÃO
Os polímeros naturais, como a celulose e a quitosana, têm sido usados em
várias aplicações, principalmente na área médica, devido sua biocompatibilidade [Brito
et al., 2009].A quitosana é obtida da quitina, por ser considerado o segundo polímero
natural mais abundante, pode ser facilmente encontrada. Além de ser biocompatível,
ela é um polímero sustentável, barato e abundante podendo ser usado na agricultura,
na indústria alimentícia e na de cosméticos, e na área médica [Azevedo et al., 2007].
A principal limitação da utilização da quitosana é a sua baixa propriedade
mecânica. Também é importante citar, que a perda de suas propriedades após ser
submetida aos processos convencionais de esterilização limita sua aplicação na área
médica [Azevedo et al., 2007].
Devido à necessidade de criação de materiais com desempenho superior aos
existentes ou que possuam determinadas propriedades, o desenvolvimento de
nanocompósitos tem sido motivado. Esses materiais apresentam partículas com
dimensões nanométricas que estão dispersas em uma matriz polimérica [Esteves et al.,
2004; Banyopadhyayet al., 2011].
Um exemplo de nanopartícula é a celulose bacteriana, quepode ser aplicada
comoreforço em matrizes poliméricaspara aprodução de filmes transparentes,
emhidrogéis e membranas para aplicações na área médica como, por exemplo,
liberadores de fármacos específicos [Silva et al., 2014].
A celulose é o material orgânico renovável mais abundante produzido na
biosfera, é produzida por bactérias pertencentes ao gênero da Acetobacter,
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Agrobacterium, Alcaligenes, Pseudomonas, Rhizobium, Aerobacter, Achromobacter,
Azotobacter, Salmonella ou Sarcina. Em geral, a celulose é uma substância fibrosa, que
possui regiões cristalinas (altamente ordenadas) e amorfas (desordenadas), e é
insolúvel em água desempenhando um papel essencial na manutenção da estrutura
das paredes celulares das plantas [Habibiet al., 2010].
As moléculas de celulose são sintetizadas no interior da célula bacteriana e é
eliminada na forma de nanofibrilas, que se agregam em microfibrilas na forma de fitas
[Charreauet al., 2013].
A celulose bacteriana e outras nanoceluloses têm sido largamente investigadas
para o desenvolvimento de nanocompósitos poliméricos, devido a sua alta razão de
aspecto, elevada área superficial, origem renovável e biocompatibilidade. Essas
características podem conferir ao material final melhores propriedades mecânicas,
mantendo a biodegradabilidade e biocompatibilidade e demais propriedades da matriz
[Dash et al., 2012, Fernandeset. al., 2010; Hubbeet al., 2008; Jiang et al., 2008; Ten et
al., 2010].
Assim, a verificação de alterações nas propriedades de nanocompósitos de
quitosana contendo celulose bacteriana apósoprocesso de esterilização por vapor se
faz interessante,uma vez que a não alteração dessas propriedades durante o processo
de esterilização, representaria um grande avanço para a aplicação desse
nanocompósito como biomaterial.
2. METODOLOGIA
2.1Produção das nanofibras de celulose bacteriana
Uma membrana de celulose bacteriana (Membrana Porosa Membracel®)foi
triturada em liquidificador com de água destilada.
2.2 Produção de filmes de quitosana com celulose bacteriana
A suspensão de NFC foi adicionada em solução de 2% de ácido acético glacial
P.A. (NUCLEAR)sob agitação e aquecimento a 40°C durante 1h30min até estar
totalmente solúvel. Foi adicionado quitosana(Aldrich®)para a formação de uma solução
com concentração igual a 1,0g/100mL. Centrifugou-se a solução a 4500 rpm a 24ºC por
10 min numa centrífuga refrigerada (ROTINA 420R – Hettich®), e retirou-se o
sobrenadante. Verteu-se a solução em placas de polietileno e as mesmas foram
colocadas na estufa (MA033 – Marconi) a 40°C por aproximadamente 70h, para
formação dos filmes por meio da evaporação do solvente. Após a secagem completa
dos filmes, parte deles foram esterilizados na autoclave digital de 60 litros –
Stermax®(potência de 200W e frequência de 50/60Hz) em 120°C por 20min.
Alterando a quantidade da suspensão de NFC adicionada à solução, obteve-se
filmes dos nanocompósitos de quitosana/NFC com concentrações de 0 (filme de
quitosana pura), 2, 4 e 6% de NFC em relação à massa total do filme.
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2.3 Caracterização dos filmes de quitosana/nanofibras de celulose bacteriana
A morfologia da fratura dos filmes produzidos foi estudada por microscopia
eletrônica de varredura (MEV). Amostras dos filmes foram fraturadas em N 2 e a
superfície de fratura foi analisada em um microscópio eletrônico de varredura modelo
Inspect S50 – FEI Company®, operando a 20 keV.
Realizou-se o teste de permeabilidade a vapor de água, no qual as amostras dos
filmes foram cortadas e acopladas em copos de vidro com o auxílio de resina epóxi(Fig.
1). Após a secagem da resina, os recipientes foram pesados embalança analítica
(AY220 - Marte®)e deixados em um dessecador. As medidas de massa foram feitas em
cada 24 horas durante 5 dias. Os valores de permeabilidade foram obtidos pelaEq.1e2.

Fig.1. Imagens do aparato experimental do teste de solubilidade.

(Eq.1)

(Eq.2)

Onde WVT é a taxa de transmissão de vapor de água (g/m2.h), e é a espessura
do filme (m), S é a pressão de saturação do vapor de água na temperatura do ensaio
(mmHg), R1 e R2 são as umidades relativas do ar em cada uma das faces da amostra, G
é a variação de massa (g), t é o tempo (h) e Ap é a área de permeação (m2). O valor de
S foi calculado a partir de dados da literatura e o valor utilizado foi de 0,40829 PSI. Os
valores de R1 e R2 foram, respectivamente, 1 e 0,22.
Realizou-se também, o teste de solubilidade em água, no qual as amostras dos
filmes foram secas a 40°C por 3 horas. Em seguida foram imersas em água, sendo
mantidas sob agitação branda em mesa agitadora orbital e incubadora(INNOVA ® 44),
40 rpm por 24 horas a 25°C. As soluções foram filtradas em papel de filtro previamente
seco a 110ºC por 24 h e pesado em balança analítica (AY220 - Marte®).O papel de filtro
contendo o filme não solubilizado foi seco durante 24 h à 110ºC e a solubilidade do
filme foi então calculada e expresso em porcentagem (%) utilizando a Eq.3.
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(Eq.3)

Onde X é o teor de umidade da amostra (%), Mi é a massa inicial das amostras
(g) e Mfé a massa final (g).
Por último, os ensaios mecânicos de tração foram realizados de acordo com a
norma ASTM D882, utilizando um texturômetro TextureProCt V1.2 (Brookfiel ®, CT3 50K
Texturometer), com distância inicial fixada em 40 mm, velocidade de ensaio de 0,1
mm.min-1. Os corpos de provas retangulares com dimensões de 15 mm x 65 mm foram
recortados e armazenados por 48 h a 23°C e 50% de umidade.
3. RESULTADOS
3.1 Análise visual dos filmes antes e após esterilização
A análise visual dos filmes produzidos com diferentes concentrações de NFC
antes e após a esterilização foi feita por meio das imagens presentes na Fig.2.Percebese que com adição de nanocargas nos filmes há um pequeno aumento da opacidade,
podendo-se dizer que a transparência do filme não foi afetada. Os filmes após serem
esterilizados adquirem uma cor marrom escuro que é levemente amenizada pela
adição de NFC. Nota-se que a esterilização causa um aspecto rugoso nos filmes e
diminui sua área. Quanto maior o percentual de celulose bacteriana, maior é a
estabilidade dimensional dos filmes esterilizados.
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Fig.2. Imagens dos filmes produzidos com diferentes concentrações de NFC
antes (lado esquerdo) e após (lado direito) a esterilização.
3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da superfície de fratura
A Fig. 3 corresponde às micrografiasobtidas por MEV da superfície de fratura
dos filmes de quitosana com e sem esterilização, e contendo diferentes concentrações
de NFC, já a Fig. 4 contém o gráfico com os valores de permeabilidade. Nota-se que as
amostras sem NFC, tanto sem e com esterilização(Fig. 3a-e), apresentam superfície
lisa, sem poros e trincas. Já as amostras com NFC (Fig. 3b-c-d-f-g-h), apresentaram
superfícies de fratura bastante irregulares, indicando que a matriz sofreu maior
deformação durante a fratura. A irregularidade da superfície foi aumentada conforme
a adição de nanofibras. Pode-se também dizer, que a esterilização não alterou a
morfologia das amostras, ou seja, não se observou nenhum aglomerado da nanocarga,
indicando que a fibras de celulose bacteriana estavam bem dispersas na matriz.
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Fig.3.MEVdos Filmes de Quitosana. As micrografiasde (a) a (d) são os filmes
antes da esterilização e de (e) a (h) são dos filmes após a esterilização. Todas as
imagens são de aumento de 6000x.
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Fig. 4. Gráfico de permeabilidade para filmes não esterilizados e esterilizados
com diferentes concentrações de NFC.

3.4Solubilidade em água
As imagens dos filmes de quitosana com e sem esterilização e com diferentes
concentrações de NFC após 24h em água sob agitaçãopodem ser observadasna Fig.
5.Observa-se que os filmes não esterilizados solubilizaram mais em água. Os filmes
contendo 0 e 2% de NFC se tornaram completamente um gel, o de 4% foi parcialmente
solubilizado, e já o de 6%, continuou com a forma inicial, mas apresentou inchaço.Os
filmes esterilizados continuaram com sua forma inicial, apenas sofreram enrugamento,
o qual diminuiu com o aumento da concentração de nanocarga.
Pela análise numérica feita no gráfico da Fig.6, é possível observar que a
solubilidade dos filmes de quitosana em água foi muito alta para os filmes não
esterilizados e sofreu uma diminuição de aproximadamente 20% com a adição de NFC.
Nos filmes esterilizados percebeu-se uma queda considerável, a porcentagem da
quitosana pura diminuiu de 87,79 para 34,44%. Notou-se também, que à medida que
se adicionava as nanofibras nos filmes esterilizados, a solubilidade diminuía. Assim, os
filmes esterilizados apresentaram menor solubilidade que osnão esterilizados,
portanto, são mais resistentes à água.
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Fig. 5.Imagens dos filmes após 24h em água sob agitação. De (a) a (d) são os
não esterilizados e de(e) a (h) são os esterilizados.

Fig. 6.Solubilidade para filmes não esterilizados e esterilizados com diferentes
concentrações de NFC.
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3.5 Ensaio mecânico de tração
Os gráficos da tensão na ruptura, alongamento na ruptura e módulo elástico
dos filmes não esterilizados e esterilizados com diferentes concentrações de NFC estão
representados nas Fig. 7, 8 e 9.
Observou-se um aumento do módulo elástico com o aumento da carga, tanto
para as amostras esterilizadas e não esterilizadas. Verificou-se omaior módulo elástico
para a amostra de 6%NFC, queprovocou uma mudança no comportamento na fratura,
apresentando um menor alongamento e tensão na ruptura. Esse comportamento é
típico de amostras que se tornam mais rígidas, onde aumentando-se a rigidez da
amostra, aumenta-se, por conseguinte, a fragilidade da amostra.
Após o processo de esterilização todos os nanocompósitos apresentaram
diminuição das propriedades mecânicas em comparação às amostras não esterilizadas.
Porém, a esterilização não causou diferença nos valores de tensão na ruptura,
alongamento na ruptura e de módulo elástico para 2% NFC.

Fig.7. Gráfico da tensão na ruptura para os filmes esterilizados e não
esterilizados com diferentes concentrações de NFC.

428

Fig. 8. Gráfico do alongamento na ruptura para os filmes esterilizados e não
esterilizados com diferentes concentrações de NCC.

Fig. 9. Gráfico do módulo elástico para os filmes esterilizados e não
esterilizados com diferentes concentrações de NCC.

4. CONCLUSÃO
Com os resultadosobtidos, conclui-se que a transparência dos filmes não foi
afetada com adição de NFCnas amostrassem esterilização, a adição de nanocargas
proporcionam uma estabilidade dimensional para os filmes esterilizados eas fibras de
celulose bacteriana estavam bem dispersas na matriz.
A adição de nanofibras de celulose bacteriana em filmes de quitosana pode
proporcionar uma diminuição da solubilidade e um aumento da permeabilidade ao
vapor d’água.Conclui-se também, que não há uma preservação significativa das
propriedades mecânicas dos filmes e que os melhores resultados foram encontrados
nos filmes com 2% NFC.
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Resumo. A busca do Homem por qualidade de vida e longevidade tem gerado cada vez mais a
necessidade de alternativas para a reconstrução ou substituição de partes do organismo. A necessidade
envolve o desenvolvimento de estudos mais avançados e novas tecnologias de biofabricação, na criação
de uma nova geração de biomateriais que apresentem propriedades de biocompatibilidade sanguínea e
interação material/célula. A possibilidade de sucesso dos biomateriais a base de açaí, cabe ao
desempenho de reatores, equipamentos responsáveis por manter ou permitir as condições adequadas de
polimerização desses biopolímeros. Este projeto traz a proposta de apresentar um mini reator com
supervisão e com controle computadorizado parametrizado pela Interface Homem- Máquina, que
consiste em um sistema inovador de monitoramento de dispositivos estruturados. Qual permitirá
métodos rápidos de reprodução de biomateriais desenvolvidos a partir de poliuretano de origem vegetal
(açaí), destinados ao avanço científico do novo ramo da engenharia tecidual chamado de biofabricação.

PALAVRAS-CHAVE: Biopolímeros açaí, reatores multipropósitos, mini reator, SCADA,
controle de processos computadorizados.

1.

INTRODUÇÃO

Os biopoliuretanos vem se destacando nas pesquisas como desenvolvimento e
inovação de biomateriais, de origem vegetal, obtidos de recursos naturais renováveis,
por exemplo, extraído de sementes de plantas naturais, como açaí, e outros [Dias,
2015 e Maciel, 2015]. Este biopoliuretano vem sendo aplicado em diversos segmentos
das engenharias tecidual no campo de biofabricação e da biomedicina, devido à flexibilidade de sua
estrutura no seu sítio ativo. A formação dos biopoliuretanos, quanto a sua propriedade
final requer reação de poliadição em etapas reativas [Gabriel, 2012 e Maciel, 2015]. Dentre estas
reações destaca-se a associação dos biomateriais extraído dos despolpados do açaí chamada
poliol e nanopartículas de hidroxiapatita (HA), uma substância formada principalmente
por fosfato de cálcio), com aditivos de espécies químicas ou não, resultam em uma nova linha de
biomaterias biocompatíveis, estudados na engenharia tecidual e aplicados na
biofabricação [Gabriel, 2012 e Maciel, 2015]. O resultado desta composição apresentou um
biopoliuretano com características do poliuretano extraído do petróleo, podendo
desenvolver uma classe bastante versátil de biopolímeros, alvo de inúmeras
investigações no desenvolvimento de novos biomateriais [Gabriel, 2012 e Jardini 2015].
Este biomaterial apresentou propriedades biológicas ideais para dispositivos
biomédicos, com características de bioatividade, osseointegração e osseocondução e
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construção de scafflds de suporte para engenharia de tecido [ Gabriel, 2012 e Maciel, 2015].
As Propriedades físico-mecânicas do biopoliuretano de açaí, permitem desenvolver
implantes e próteses em qualquer região do corpo, mesmo nas regiões que exijam
grandes esforço mecânico, como o fêmur, crânio e a face, sendo aprovado nos testes
clínicos, pelos quais ainda está passando, o biopoliuretano poderá ser uma alternativa
precisa e rápida de criar uma prótese ou implante ósseo personalizados [Gabriel, 2012 e
Jardini 2015]. A síntese de reação do biopoliuretano a partir de recursos renováveis,
tem sido alvo do interesse acadêmico e industrial, e reconhecida como viável, por ser
de origem vegetal não libera substancias tóxicas, e a matéria-prima é de baixo custo
[Maciel, 2015 e Seniha, 2006]. As pesquisas na engenharia de tecido no campo de
biofabricação na área biomédica vêm crescendo, devido à grande demanda de
biomatriais em centro cirúrgicos, relacionados aos problemas de estrutura ósseas e
causas ortopédicas, traumatológicas e que permaneçam implantados no corpo
humano de maneira satisfatória e por longos períodos. O grande número de pesquisa
relacionadas aos biomateriais, deve-se ao crescimento da população mundial [Santos,
2015]. Diversas tecnologias de biofabricação vem acompanhado o desenvolvimento
dos biopoliuretano, visando melhorar suas propriedades [ Gabriel, 2012 e Inct, 2015]. Para
que os biomateriais de açaí variem a sua forma e estrutura ao meio aplicado, e
apresentem as características desejadas, o processo de polimerização e reticulação
requer controle especifico das variáveis deste processo [Jardini 2015]. As variáveis
controladas deste processo são variação de temperatura, adição e agitação. O controle
destas variáveis contribui para estabelecer um equilíbrio da difusão das propriedades
de reticulação e expansão física na formação dos biopolímeros de açaí [ Gabriel, 2012].
2.

OBJETIVOS

Este projeto vem apresentar com o objetivo principal de desenvolver e
implementar, um mini reator multipropósito com supervisão e controle
computadorizado. O mini reator será um equipamento projetado para impulsionar
pesquisas no campo da Engenharia tecidual, em desenvolvimento de novas sínteses de
reações de biomateriais poliméricos de origem vegetal. Podendo oferecer novas
técnicas de aprimoramento das propriedades físico-mecânicas, acompanhando as
alterações das propriedades. Oferecendo parâmetros reais para novos experimentos,
onde as variáveis tais como, temperatura, adição (volume mássico) e agitação,
influenciem diretamente na resposta das reações laboratoriais.
3.

JUSTIFICATIVA

A demanda por novos biomateriais para formação de tecido ósseo tem-se
apresentado como destaque nas pesquisas, nos últimos anos, devido ao número
crescente de casos clínicos e pelo aumento da expectativa de vida dos seres humanos.
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, referindo-se a dados do Ministério da Saúde,
cerca de dois milhões de pessoas são internadas por ano em hospitais da rede pública,
vítimas de traumatismos em geral. Destas, quinhentas mil requerem hospitalização
devido a traumatismo craniano-cerebral, [Andrade, 2004]. Tendo em vista o grande
número de traumas, necessitando de reparação através de próteses que se diferem
quanto ao módulo de elasticidade e resiliência, refletindo na absorção de impacto e
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que sejam desenvolvidos de materiais biocompatíveis, e de matéria-prima de baixo
custo [Gabriel, 2012]. Observando-se os índices de traumatologia, gera um
crescimento da competividade de desenvolvimento de tecnologia envolvendo o
desenvolvimento de biomateriais biomédicos. Um estudo feito dos gastos anuais nos
Estados Unidos fornecido pela Biomet de 2009, mostra gastos hospitalar de vinte
bilhões de dólares [Biomet, 2009], como comprova os gráficos da “Figure 1” músculosesqueletais, “Figure 2” ortopédicos e “Figure 3” implantes dentários.

“Figure 1”. - Mercado de Produtos Músculo-Esqueletais Americano.
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“Figure 2”. - Mercado Americano de Produtos Ortopédicos de Reconstituição.

“Figure 3”. - Mercado de Implantes de Reconstrução Dentária Mundial.
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Dentro deste contexto, há muito tempo vêm sendo pesquisado, desenvolvidos e
utilizados produtos, como partes do organismo humano, que apresente melhores
resultados quando implantado, reduzindo riscos de infecções e rejeições [Andrade,
2004; Zavaglia, 2011]. Os biomateriais investigados para compor as próteses ou
implantes ósseos, a base de açaí, necessitam de equipamentos específicos, no
desenvolvimento das reações que determinam as características desejadas, no seu
processo de desenvolvimento [Gabriel, 2012]. As experiências realizadas nesses
biomateriais, em ambientes laboratoriais não específicos, consomem insumos que ao
longo da pesquisa reagem e vão delineando a qualidade desejada. Os reatores
batelada pesquisados existentes no mercado, o mais aproximado para o processo de
obtenção do biopoliuretano a base de açaí, trabalha com escala em vasos (50ml a 5L),
superior ao desejado para os experimentos dentro da engenharia tecidual, permitindo
assim, maior consumo de insumos. O processamento ideal de obtenção desses
experimentos, implica em uma série de requisitos, mas, muitos dos requisitos
permanecem em última análise, sendo apenas uma meta [Heck, 2007]. Para
concretizar os diferentes procedimentos extrativos, foram desenvolvidos ao longo dos
anos reatores específicos para o desenvolvimento de diversos experimentos científicos
para ganho da humanidade, no entanto todos acabam trabalhando com largas escalas
dificultando as pesquisas com insumos de alto valor [Heck, 2007]. O projeto de um
mini reator multipropósito com supervisão e controle computadorizado, permitirá que
o processo da síntese de reação do biopoliuretano, sejam realizadas em etapas
técnicas na Engenharia tecidual, comumente, requerem o controle das variáveis do
processo, ampliará o volume produtivo em baixa escala diminuindo consideravelmente
os insumos.
4.

MATERIAIS E MÉTODOS

O planejamento e desenvolvimento de um mini reator multipropósito com
supervisão e controle computadorizado em menor escala, para substituir um reator de
escala laboratorial de maiores capacidades. Este planejamento foi elaborado no
Laboratório Eco-Compósitos da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade
Federal do Pará, no Laboratório LABIOMEC da Faculdade de Engenharia Mecânica da
Universidade Estadual de Campinas e na Faculdade de Tecnologia em Automação
Industrial na Faculdade de Tecnologia de Tatuí. Os autores buscaram os requisitos
necessários para a implementação e desenvolvimento do mini reator de forma
econômica e de simples utilização, tema deste trabalho. A construção foi elaborada em
cinco partes principais: o modelo físico estrutural, os acionamentos servo-controlados
e acionamentos termoelétricos; os módulos eletrônicos de potência para os
acionamentos, o módulo central de controle e o sistema de controle e aquisição de
dados. A primeira etapa, apresenta estrutura física, ilustrada pelo programa CAD
[Solidworks, 2015]. Planta base de três superfícies, o cabeçote do reator; o vaso; a
tubulação; os articuladores; os bicos de injeção de substâncias. Como explicado no
contexto acima, e demostrado na “Figure 4” o modelo físico estrutural:
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“Figure 4” (Desenho CAD) - Planta Base do Mini Reator.
O esquema de instrumentação [Ribeiro, 2005]. Foi desenvolvido para a planta de
instrumentação do mini reator ilustrado na “Fig. 5”. O esquema mostra os
acionamentos servo-controlados, o acionamento termoelétrico e o sistema de
controle e aquisição de dados (SCADA). O mini reator é composto ainda por agitador
mecânico, sensores de temperatura, sensores de vazão, tudo integrado ao módulo
central de controle que possui programas de controle de processos específicos para
cada mini processo. Demostrado nas “Figure 5” abaixo a planta de instrumentação:
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“Figure 5” Planta de instrumentação do Mini Reator.
O módulo central de controle consta três funcionalidades principais, proteção do
equipamento e do usuário, controle de operação manual e automático e supervisão
do sistema como um todo. A programação embarcada em linguagem C foi modelada
em Linguagem Modular Unificada (UML), a modelagem do controle dos mini
processos e da interface homem máquina é mostrado na “Fig. 06” sendo que a
unidade central de controle fará o monitoramento e o controle de todas as variáveis
necessárias por meio de um microprocessador Cortex.
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“Figure 6” Diagrama em UML do projeto.
No esquema de Caso de Uso demonstrado na “Fig. 06” mostra o pesquisador
principal (Professor) como administrador do sistema de controle e supervisão, onde
os pesquisadores usuários do sistema interagem com o mini reator por meio das
funções de: receita (experience), aquecimento (heating), mistura (mixing) e adição
das soluções (solution 1- 4).
Sendo um dos controles a intensidade da fonte
termoelétrica do mini reator (mini camisa térmica), onde o controle de temperatura
é calculado pelo microprocessador Cortex, que acionara o conversor de potência
corrigindo o desvio da temperatura na mini camisa térmica. O sistema inteligente de
controle de temperatura com sensor infravermelho, possibilitara o controle
adequado no gradiente da temperatura das reações, evitando dissipação de calor em
regiões indesejadas. Este sistema viabilizara o processo in vitro para estudos de
reações de polimerização e cura térmica entre os biomateriais. Outro controle
inteligente será dimensionado para o controle adequado de velocidade no agitador
do vaso. Neste contexto o motor receberá o sinal do microprocessador Cortex para
seu acionamento e permitirá uma heterogienização das substancias adicionadas.
Além do controle inteligente de temperatura, do controle inteligente de agitação,
faz-se necessário o controle da adição de monômero ou polímero, agentes de
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reticulação, termo iniciadores e reagentes. A adição destes materiais e biomateriais
serão realizadas por bombas peristálticas servo-controladas. Portanto as bombas
peristálticas serão acionadas por servo motores dosando os insumos do processo no
mini reator. A vazão mássica dos insumos poderá ser controlada por pulsos emitidos
de uma saída modulada de pulso (PWM) do microprocessador Cortex. Estes três
acionamentos de temperatura, agitação e vazão mássica proporcionarão precisão e
repetibiblidade das receitas onde todos serão controlados pelo microprocessador. Os
dados mensurados do sensor de temperatura, agitador, e adisão serão
automaticamente registrados em tempo real a cada batelada. Estas condições
possibilitaram que a energia térmica depositada nos biomateriais tenha a função de
polimerização e reticulação. Satisfazendo alguns critérios, tais como, propriedades
ópticas apropriadas às suas aplicações, resistência ao ambiente biológico, taxa de
degradação e integração, etc. Com pré-ajustes realizados pelos pesquisadores, o
processo irá operar de forma automática, aumentando a precisão e a repetibilidade
do processo. O sistema do mini reator está sendo desenvolvido para garantir
produtividade e gerar economia em suas aplicações. É um projeto otimizado de
acordo com a necessidade de reações bioquímicas em pequenas escalas, que
abrangem a capacidade de 10ml até escala de 50ml a cada batelada, sempre
buscando o melhor resultado na a Engenharia tecidual. O desenvolvimento do
projeto mini reator é com equipamentos que possibilite o mínimo de manutenção
possível e materiais alternativos de baixo custo.
5.

RESULTADOS ESPERADOS

Após concluir o projeto mini reator, espera-se impulsionar as pesquisas no campo
da biofabricação envolvendo biomateriais poliméricos de origem vegetal e
nanopartículas de hidroxiapatita (HA). Estes materiais são para aplicações biomédicas
que permaneçam implantados no corpo humano, de maneira eficaz e por longos
períodos sem manutenção. A expectativa é melhorar a performance desses
experimentos para a engenharia tecidual, proporcionando um avanço significativo no
desenvolvimento bioquímico. Contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida
humana e paralelamente, o aumento da expectativa de vida.
6.

CONCLUSÕES

Fundamentado o projeto mini reator nas pesquisas bibliográficas, foi demostrado
através desses estudos a necessidade de equipamentos que controlem os parâmetros
no processo de polimerização de biomateriais de origem vegetal, que tenha
compatibilidade com o tecido vivo. O avanço tecnológico alcançado na metodologia de
construção do mini reator, levou em conta essas necessidades atuais, considerando o
projeto em CAD, o esquema de instrumentação e o diagrama de Caso de Uso em UML
métodos de desenvolvimento consistentes torna-se viável o desenvolvimento das
demais partes do projeto do mini reator. Com a aplicação de tecnologias de
automação e métodos consistentes de desenvolvimento pode-se concluir que é
possível elevar a qualidade de novas aquisições de experimentos da área de
biofabricação na Engenharia tecidual.
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Resumo. A acreditação de laboratórios de acordo com as diretrizes da norma NBR ISO/IEC 17025 é de
suma importância para a consolidação e demonstração de aspectos de qualidade, segurança e eficácia
dos ensaios, especialmente para os biomateriais, que necessitam atender a critérios rígidos para
utilização em humanos. Desta forma, este trabalho teve como objetivo demonstrar os aspectos práticos,
pontos que facilitaram e oportunidades de melhoria da qualidade, durante o processo de acreditação
das próteses mamárias de silicone nesta norma no CERTBIO. Para tanto, em termos metodológicos foi
realizado um estudo de caso de natureza descritiva e exploratória. Os resultados demonstraram que a
implantação da norma em instituições públicas passa por etapas difíceis como a preparação de pessoas
responsáveis pelos ensaios, o processo de aquisição, o controle de recursos. Contudo em contrapartida
traz muitos benefícios, como o benchmarking de tecnologia, a preparação de pessoas para o meio
acadêmico, a oportunidade de contato com órgãos normatizadores, o acesso a práticas de gestão de
qualidade e laboratório e o aprofundamento de conceitos estatísticos.

Palavras-chave: Acreditação, NBR ISO/IEC 17025, Biomateriais, Certbio
1. INTRODUÇÃO
Os biomateriais são empregados na obtenção de dispositivos que substituam uma
parte ou função do corpo de forma segura, confiável, econômica e fisiologicamente
aceitável (HENCH, ERTHRIDGE, 1982; PARK; LAKES, 2007). Por este motivo, exige-se um
padrão de qualidade e segurança diferenciado destes materiais. Sendo de suma
importância a implantação de um sistema de gestão da qualidade que possa controlar
e monitorar todos os padrões e requisitos internacionais requeridos.
A gestão da qualidade pode ser pensada como, um meio de prestação de contas
para a utilização dos recursos clínicos e físicos sob os cuidados de pacientes, um
esforço para desenvolver e melhorar os serviços prestados a estes por cuidados
contínuos de equipes em toda a organização e para a comunidade, e, um mecanismo
para melhorar os resultados clínicos destes.
É neste contexto que a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 contribui, pois
estabelece os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaios e
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calibrações, tendo como foco principal a determinação de um padrão internacional e
único, para atestar a competência dos laboratórios e garantindo resultados confiáveis.
A unidade deste estudo é o Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de
Biomateriais do Nordeste (CERTBIO) que atua no desenvolvimento, inovação e
avaliação de biomateriais e monitora a qualidade e desempenho de tecnologias para a
saúde, sendo, no Brasil, um dos cinco laboratórios designados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA para realização de ensaios e análises laboratoriais em
próteses mamárias de silicone.
Desta forma, este artigo tem como objetivo identificar os aspectos práticos da
implantação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o processo de certificação de
próteses mamárias de silicone no CERTBIO, destacando-se os pontos positivos e as
oportunidades de melhoria de todo o processo de acreditação na instituição pública.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais
Neste estudo foram utilizados:
a) ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 – Requisitos Gerais para a Competência de
Laboratórios de Ensaio e Calibração.
b) Indicadores Técnicos da Qualidade do CERTBIO.
c) Registros realizados durante o processo.
2.2 Métodos
Este estudo de caso foi realizado com a intenção de se demonstrar os aspectos na
implantação da ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o processo de certificação de próteses
mamárias de silicone no Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais
do Nordeste - CERTBIO.
Sendo assim, buscou-se realizar uma pesquisa de natureza exploratória e
descritiva. Exploratória por ter como finalidade proporcionar maiores informações
sobre o impacto da implantação da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 sobre o processo
de certificação de próteses mamárias, facilitando a delimitação temática do estudo.
Descritiva, por exprimir características gerenciais e técnicas do processo
investigado, delimitando interligações entre as variáveis pesquisadas e os requisitos
apresentados na ABNT NBR ISO/IEC 17025, definindo suas naturezas e implicações. Em
termos de instrumentos de coleta de dados foram utilizadas análises documentais,
observação participante e entrevistas semiestruturadas com os principais responsáveis
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pelo processo de certificação de próteses mamárias no CERTBIO, tendo como base os
critérios estabelecidos na norma.
O tratamento das informações coletadas foi realizado a partir de abordagens
qualitativas e quantitativas de acordo com os fatores analisados no processo de
acreditação.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro item de grande dificuldade no processo de acreditação das próteses
mamárias foi a preparação de pessoas responsáveis pelos ensaios, pois em sua
maioria, o corpo técnico do laboratório é composto por alunos de graduação e pósgraduação, em nível de mestrado e doutorado, os quais têm um período de no
máximo 4 (quatro) anos de permanência. Ocasionando com isso, em uma rotatividade
elevada nesta função. Tal processo necessita de uma persistência e excelente
preparação daqueles que chegam. Desta forma, tentando minimizar o impacto, são
preparadas pelo menos 2 pessoas para cada ensaio, o titular e o substituto, tal
processo visa não perder a expertise na realização do ensaio e uma melhor preparação
dos novatos mediante supervisão dos analistas mais experientes.
Outro fator classificado como crítico é o processo de aquisição de bens e serviços,
pois por se tratar de uma instituição pública federal, todos os processos de
contratação de empresas para aquisição dos mesmos devem seguir a “Lei das
Licitações e Contratos – nº 8666 de 21 de junho de 1993” que disciplina as licitações e
contratos no âmbito da administração pública. As exigências documentais os tornam
extremamente burocráticos e lentos e, muitas vezes a avaliação das propostas é feita
por pessoas sem competência técnica, baseando-se apenas no menor preço. Buscando
atenuar este efeito, são incluídos os requisitos técnicos para a classificação de
empresas para participação em processos licitatórios. Tais requisitos podem ser
acompanhados na Fig. 1, onde são especificadas, no corpo do formulário de cadastro e
qualificação de fornecedores, as exigências necessárias para que um determinado
fornecedor seja considerado qualificado pelo Laboratório CERTBIO.
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Figura 1: Requisitos apresentados pelo “formulário de cadastro e qualificação de
fornecedores do CERTBIO” para a avaliação dos fornecedores.
Desta forma, tenta-se garantir que os itens solicitados sejam atendidos, existindo
por fim apenas os atrasos devido à lentidão do sistema.
A obtenção dos recursos também é outro item preocupante, pois a maior parte
provém do Ministério da Educação e convênios de pesquisa e extensão. Devido à crise
econômica no país, os cortes nesta área só aumentam. O que dificulta a continuidade
do processo de acreditação. São necessários recursos anuais para calibração, e
manutenção dos equipamentos por empresas qualificadas, compra de insumos e
equipamentos de proteção individual, despesas com o órgão certificador, treinamento
e qualificação de pessoal, participação nas comparações interlaboratoriais e
manutenção de toda infraestrutura.
Contudo, para a continuação do processo de acreditação, destacamos pontos
positivos e de grande relevância, dentre estes destacamos: o contato direto com
órgãos normatizadores como INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia), Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) e ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), este último para o caso específico do CERTBIO, por se
tratar de um laboratório certificador de biomateriais. Este contato direto gera uma
necessidade contínua de atualização com relação a normas e documentos emitidos
por eles.
Podemos destacar ainda como diferencial, a preparação de pessoas do meio
acadêmico na escrita de procedimentos e elaboração de formulários. Isso vem
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contribuindo bastante, pois são os analistas os responsáveis pela elaboração e revisão
dos procedimentos e relatórios técnicos relacionados aos ensaios. O nível de
detalhamento e conhecimento técnico envolvido é muito maior, o que ajuda no
processo de treinamento de novatos. São inseridas fotos, fórmulas, explicações de
utilização de ferramentas, material necessário, além da descrição minuciosa da
execução.
O benchmarking de tecnologia nos ensaios através de ensaios interlaboratoriais
gera um potencial de desenvolvimento muito grande, tendo-se em vista que no
momento do processo de acreditação não existiam provedores de ensaio de
proficiência para os ensaios trabalhados durante o processo. Nessa etapa, a troca de
informações com laboratórios que já eram acreditados e que possuíam mais
experiência foi de grande importância para que melhorias fossem realizadas na
execução dos ensaios e, também, contribuiu como parâmetro de comparação para que
o corpo técnico do CERTBIO pudesse ter noção prática de como estava sendo realizado
tal ensaio. O que pôde ser visto era que o nosso laboratório estava realizando o ensaio
de forma correta e dentro dos padrões exigidos pela norma e, quando comparado com
laboratório acreditado, foi observado que os resultados eram bem semelhantes. A
Figura 2 ilustra o desempenho dos analistas do CERTBIO quando comparado com um
laboratório acreditado na realização do Ensaio Químico de Determinação de Material
Volátil por gravimetria.
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Figura 2: resultado de comparação interlaboratorial entre o CERTBIO e um laboratório
acreditado na Norma ABNT NBR ISO 14949:2011.

Analisando-se os resultados obtidos pelos três analistas observa-se que os seus
desempenhos foram bastante semelhantes. Tal semelhança pode ser constatada por
meio do desvio padrão que foi apenas de 0,05 %.
Por fim, o manuseio de produtos químicos, agentes biológicos e materiais de
ensaio em geral apresentam potenciais riscos associados à exposição dos técnicos e
alunos requerendo formação adequada no que diz respeito aos requisitos mínimos de
saúde e segurança. Esse processo de treinamento, como também, a cobrança na parte
prática geram ganhos para estes, pois existem diversos procedimentos que devem
sempre ser aplicados a atividades laboratoriais. Tais procedimentos estão associados
diretamente aos equipamentos de proteção individual (EPI’s) e aos equipamentos de
proteção coletiva (EPC’s), dentre os quais podemos descrever alguns: o acesso aos
laboratórios somente deve ser disponibilizado ao pessoal autorizado, o descarte
seletivo do lixo, o registro e rastreabilidade de todos os equipamentos, e o consumo
controlado de produtos químicos. Observando-se assim, que evidências como essas
nem sempre são utilizadas em instituições públicas, motivando assim o processo de
formação do profissional para o mercado de trabalho.
4. CONCLUSÃO
Este artigo teve como objetivo identificar os aspectos práticos da norma ABNT
NBR ISO/IEC 17025 sob o processo de certificação de próteses mamárias de silicone no
Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste - CERTBIO.
Os resultados demonstram que apesar de todas as dificuldades e burocracias que
envolvem o processo de acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, Os
ganhos obtidos com disciplina, padronização de processos, e, treinamento e
qualificação de pessoal foram bastante significativos. Tal processo levou muito tempo
e precisou passar por várias etapas de aprendizado e desenvolvimento até a
consolidação dos resultados. Contudo, a demonstração do compromisso e a
estruturação de um sistema de gestão da qualidade com credibilidade e sustentação
foram alcançados, culminando com a obtenção da acreditação.
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Abstract. Laboratory accreditation according to the guidelines of the standard ISO / IEC
17025 is very important to the consolidation and demonstration aspects of quality,
safety and efficacy of the tests, especially for biomaterials, needing meet strict criteria
for use in humans. Thus, this study aimed to demonstrate the practical aspects, positive
and critical points during the accreditation process of silicone breast implants in this
standard in CERTBIO. Therefore, in terms of methodology we conducted a case study of
descriptive and exploratory nature. The results showed that the implementation of the
norm in public institutions goes through difficult steps as preparing people responsible
for the tests, the acquisition process, the control features. But on the other hand it has
many benefits, such as technology benchmarking, preparing people to the academic
community, the opportunity to connect with standard-setting bodies, access to quality
management practices and lab and the deepening of statistical concepts.
Keywords: Accreditation, NBR ISO/IEC 17025, Biomaterials, Certbio
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Resumo. A introdução das bolsas plásticas de policloreto de vinila (PVC) para coleta e armazenamento
de sangue e seus componentes, constituiu um grande avanço no processo transfusional. A influência de
processos extremos no processamento e armazenamento das bolsas de sangue, como variações de
temperatura de esterilização de 115ºC a 120ºC, temperaturas de armazenamento de sangue de até 70ºC e sucessivas centrifugações de até 5000rpm, podem levar a alterações no material, causando
ruptura das bolsas com perda de seu conteúdo, gerando riscos biológicos, prejuízos econômicos e
aspectos sociai. Este trabalho teve como objetivo a avaliação das propriedades químicas e térmicas das
bolsas de policloreto de Vinila. As amostras de bolsas plásticas nacionais utilizadas para este estudo
foram selecionadas no Sistema de Dados da ANVISA entre as bolsas regularizadas. As bolsas constituídas
de PVC foram caracterizadas por FTIR, EDS, DSC e TG. Observou-se no ensaio de FTIR que todas as bolsas
apresentaram os grupos funcionais característicos do PVC. O ensaio de EDS detectou os elementos
químicos característicos do material estudado. A Análise Termogravimétrica demonstrou que as bolsas
de ambos os fabricantes apresentaram perfil de degradação térmica similar iniciando por volta de
200ºC. Já o ensaio de DSC corroborou com o ensaio de TG, mostrando a degradação inicial também em
200ºC. Concluiu-se que as bolsas obedecem a um mesmo critério de composição, possivelmente a
recomendada pela Farmacopéia Européia.

Palavras-chave: Bolsa, Sangue, Policloreto de Vinila.

1.

INTRODUÇÃO

A transfusão sanguínea é uma pratica médica que consiste na transferência de
sangue ou de um componente sanguíneo de um indivíduo (o doador) para outro (o
receptor). Esta terapia é essencial para preservar e salvar vidas uma vez que não
existem substitutos sintéticos que desempenham todas as funções do sangue
[DORNELES, 2010].
De acordo com dados do Ministério da Saúde [2012] são realizadas em torno
de 3,6 milhões de coletas de sangue por ano no Brasil, com perspectiva de crescimento
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na medida em que se aumenta a população idosa, avança o acesso aos serviços e a
complexidade da assistência à saúde, demandada em grande parte por procedimentos
do tipo hemodiálise, transplantes, cirurgias de grande porte, tratamento de neoplasias
e hemoglobinopatias [CLIQUET, 2007].
As bolsas de sangue representam o principal dispositivo médico utilizado na
transfusão sanguínea possuindo a finalidade de coletar, armazenar e transferir o
sangue humano e seus componentes. Estas bolsas em sua grande maioria são
constituídas pelo policloreto de vinila (PVC), um biomaterial amplamente utilizado em
dispositivos médicos [BRASIL, 2014].
As bolsas de sangue sofrem a influência de processos como variações de
temperatura de esterilização 115 a 120ºC, temperaturas de armazenamento de sangue
de até -70ºC e centrifugações sucessivas de até 5000G. Estas variações podem causar
alterações no material, levando a abertura do sistema por ruptura da bolsa, perda de
seu conteúdo, riscos biológicos, prejuízos econômicos e de aspectos sociais pela
doação voluntária [VERCEZE et al., 2006].
O PVC é um polímero termoplástico composto por duas matérias-primas
básicas, o etileno, proveniente do craqueamento do petróleo e o cloro, proveniente do
sal marinho. A reação dos dois produtos resulta o dicloroetano que, em altas
temperaturas, é convertido no gás cloreto de vinila, monômero da fabricação do PVC.
Através da reação de polimerização, o cloreto de vinila torna-se um pó quimicamente
estável e inerte, o PVC [TITOW, 1984].
O PVC é considerado um dos polímeros mais versáteis devido a sua
possibilidade em reagir com diferentes aditivos, que alteram suas características
dentro de um amplo espectro de propriedades. Sua utilização vai de tubos e perfis
rígidos para uso na Construção Civil até brinquedos e filmes flexíveis
(acondicionamento de alimentos, sangue, soro e plasma [BOCKORNY et al., 2012].
Considerando a complexidade do ciclo do sangue, a necessidade de segurança
nos processos de hemoterapia, os aspectos sociais da doação voluntária do sangue e
que as bolsas plásticas de coleta e armazenamento do sangue e seus
hemocomponentes é um insumo crítico no processo transfusional, é de grande
importância uma avaliação da influência térmica bem como da caracterização do PVC,
de forma a verificar a conformidade do produto visando sua segurança e eficácia.
Portanto, este trabalho tem por objetivo estudar as propriedades químicas e térmicas
mediante às variações de temperatura, visando à segurança e eficácia do produto no
processo de transfusão sanguínea.
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório Avaliação e
Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste – CERTBIO/UAEMa, da Universidade
Federal de Campina Grande – UFCG.
Foram utilizados sistemas de bolsas de sangue do tipo tripla de dois
fabricantes nacionais (A e B), regularizados na ANVISA. Cada sistema continha 01(uma)
bolsa com presença de solução anticoagulante/preservadora: Citrato, Fosfato,
Dextrose
e
Adenina
(CPDA-1)
e
02(duas)
bolsas
sem
solução
anticoagulante/preservadora. Para os ensaios foram utilizados dez sistemas de bolsas
triplas, totalizando assim, dez bolsas com CPDA-1 e vinte bolsas sem CPDA-1, para cada
fabricante.
As bolsas foram separadas em dois grupos A e B de forma a identificar cada
fabricante. Foram utilizados dez sistemas de bolsas triplas para cada fabricante, sendo
que destes, cinco sistemas de bolsas foram submetidos ao tratamento térmico. As
bolsas foram numeradas de 1 a 6 de forma a identificar a presença ou não de solução
anticoagulante/preservadora e também em relação ao tratamento térmico realizado
conforme descrito na Tabela 1:
FABRICANTE

A

B

1

Bolsa sem tratamento térmico e contendo solução
anticoagulante/preservadora

2

Bolsa sem tratamento térmico e sem solução
anticoagulante/preservadora;

3

Bolsa com tratamento térmico realizado sem a
embalagem
primária
e
contendo
solução
anticoagulante/preservadora;

4

Bolsa com tratamento térmico realizado sem a
embalagem
primária
e
sem
solução
anticoagulante/preservadora;

5

Bolsa com tratamento térmico realizado com a
embalagem
primária
e
contendo
solução
anticoagulante/preservadora;

6

Bolsa com tratamento térmico realizado com a
embalagem
primária
e
sem
solução
anticoagulante/preservadora.
Tabela 1 - Identificação das amostras.
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O tratamento térmico foi realizado de acordo com a metodologia preconizada
pela Farmacopéia Européia: As bolsas foram colocadas em uma câmara com
temperatura inicial de 20oC a 23oC. Em seguida as mesmas foram colocadas em ultra
freezer e submetidas a temperatura de-80oC por 24 horas. Após esse período o
material foi retirado do ultra freezer e colocado em estufa a 50 oC por 12 horas. Para
cada ensaio de caracterização realizado foram enviados três fragmentos de 4cm2 de
cada bolsa.
De acordo com a avaliação visual foi constatado que o tratamento térmico
realizado nas bolsas de sangue não alterou as características visuais. Não foi observada
a alteração da coloração, deformações, estufamentos ou rachaduras.
As bolsas de sangue foram caracterizadas por Espectroscopia na Região de
Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR); Microscopia Eletrônica DE
Varredura (MEV); Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDS);
Termogravimetria (TG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).
A técnica de FTIR foi utilizada com o objetivo de identificaros grupos
funcionais característicos do material utilizado nas bolsas de sangue que segundo
Verceze e colaboradores [2006], tem como seu principal constituinte o PVC.
As bandas mais importantes do PVC encontram-se na região de 600-700 cm-1
e correspondem aos estiramentos vibracionais C-Cl. Essas bandas são de origens
complexas e dependem da estrutura conformacional do polímero e da posição espacial
dos átomos próximos à ligação C-Cl [VINHAS, 2004].
A Tabela 2 ilustra as bandas espectrais mais significativas e características do
PVC.

Banda

Comprimento
de Onda (λ)

Grupo de
Absorção

Característica

1

2900cm-1

C–H

Deformação axial do Hidrogênio
ligado a carbono secundário.

Alifático
2

1428cm-1

– (CH2)n–

Deformação angular de metila da
cadeia.

3

1250cm-1

–CH2–Cl

Deformação angular simétrica para
fora do plano.

4

700-620cm-1

–C–Cl

Deformação axial.

Tabela 2 - Bandas de absorção no FTIR do PVC.
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Na Figura 1 encontram-se os resultados de FTIR das análises realizadas para as
bolsas de sangue objeto deste estudo. Todos os espectros de infravermelho possuem
bandas de absorção e grupamentos químicos semelhantes em todas as amostras
analisadas.

Figura 1 - Resultado da análise por FTIR das amostras das bolsas plásticas para
preservação de sangue e hemocomponentes.

Os resultados de A1 e B1 são similares ao de A3, A5, B3 e B5 já A2 e B2são
similares a A4, A6, B4 e B6 por isso foram colocados apenas 04 espectros que
diferenciaram-se entre si apenas na intensidade das bandas características.
Através dos resultados, observam-se bandas correspondentes aos grupos
funcionais presentes no PVC. Foi possível evidenciar a banda em torno de 700 cm -1
característica da deformação axial da ligação C-Cl. As absorções entre 2750 cm-1 e 3000
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cm-1 são referentes ao grupo de absorção C-H alifático, com deformação axial no
átomo de hidrogênio ligado ao carbono secundário. A banda próximo de 1428 cm -1,
refere-se à deformação angular de CH2 em cadeia. Além disto, em 1250 cm-1 pode ser
observada banda referente à deformação angular simétrica fora do plano de cloro
ligado à metila (CH2-Cl). As bandas encontradas para o PVC são semelhantes às
encontradas por Carpio [2009], que avaliou o efeito da exposição do PVC a diversos
fluidos sobre suas propriedades térmicas e sobre sua estrutura macromolecular.
Ao analisar a morfologia (MEV) das bolsas de sangue lado interno e externo
dos Fabricantes A e B (Figura 2 e 3), observa-se uma superfície uniforme, lisa e plana,
sem presença de poros, caracterizando as membranas como densas. Observa-se que
em alguns pontos formam-se pequenos domínios, concentrados e com presença de
algumas partículas esbranquiçadas, que parecem estar muito na superfície, podendo
talvez, ter relação com os elementos identificados no EDS corroborando com Ferreira
(2014). Comparando ambas verifica-se que as mesmas têm características
morfológicas semelhantes independentemente do lado ou do fabricante.

2.1

2.2

Figura 2 – 2.1: MEV/EDS da bolsa de sangue do Fabricante A (lado interno); 2.2:
MEV/EDS da bolsa de sangue do Fabricante A (lado externo)
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3.1

3.2

Figura 3 – 3.1: MEV/EDS da bolsa de sangue do Fabricante B (lado interno); 3.2:
MEV/EDS da bolsa de sangue do Fabricante B (lado externo).
As amostras apresentaram em sua composição os átomos de carbono e cloro
correspondentes ao PVC corroborando com Banegas (2011). A presença do oxigênio
encontrado nas amostras, possivelmente é proveniente dos plastificantes adicionados
ao PVC. Já a presença do Sódio (Na) e do Nitrogênio (N) nas amostras, podem ser
provenientes de resquícios do processo de formulação do PVC, já que esses elementos
estão presentes no processo de polimerização do PVC, sendo utilizado como
dispersantes e emulsificantes [RODOLFO, 2006; SERPA 2014].
Ao comparar os fabricantes verifica-se que são similares em relação a sua
composição quimica, diferindo apenas em algumas amostras do fabricante A que não
apresentou sódio, podendo ser explicado pelo fato do EDS ser uma analise pontual.
A técnica determogravimetria é vastamente utilizada para avaliação da
degradação térmica do PVC. A sua utilização ocorre devido a sua primeira perda de
massa que é oriunda praticamente da perda do HCl. Em sua grande maioria o PVC
possui dois eventos principais de degradação, sendo o primeiro pela perda do HCl, e o
segundo evento está relacionado à degradação do polímero [GUARDA, 2001].
Os resultados da avaliação termogravimétrica compilados na Tabela 3,
demonstram que as amostras possuem perfil de degradação bastante similar,
verificados pelas temperaturas de cada evento.
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Amostra

Início da
decomp.
térmica

Eventos de decomposição térmica
1º

2º

3º

T ºC

%

T ºC

%

T ºC

%

A1

195ºC

400

72,48

420

84,19

520

99,86

A2

200ºC

400

73,86

405

99,91

-

-

A3

195ºC

400

71,75

410

83,26

510

99,53

A4

250ºC

400

73,33

410

84,43

520

99,82

A5

195ºC

390

70,96

395

82,81

510

99,53

A6

240°C

390

72,13

400

83,66

500

99,65

B1

200°C

380

72,60

400

88,44

-

-

B2

240°C

410

72,67

420

86,26

550

94,85

B3

220°C

400

73,10

450

87,87

-

-

B4

225°C

435

75,05

445

88,21

-

-

B5

210°C

390

72,19

400

89.50

-

-

B6

200°C

400

73,36

410

97,24

Tabela 3 - Resultados do ensaio de termogravimetria das bolsas de sangue

Verificou-se que as bolsas tiveram uma estabilidade térmica inicial por volta
de 200°C variando nas amostras A4, A6 e B2 nas quais o início da degradação do PVC
iniciou após 240°C. A média da temperatura inicial de degradação foi 215°C ± 6,05 e a
perda de massa das amostras no primeiro evento foi em média 72,79% ±1,06.
Metade das bolsas tiveram três eventos de perda de massa a outra metade
dois eventos, entretanto quando visualiza-se os termogramas eles possuem mesmo
comportamento e o terceiro evento possivelmente não tenha sido identificado devido
a sua proximidade com o segundo.
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De acordo com estes resultados, pode-se concluir que o primeiro evento
correspondem a perda de massa em virtude da perda de HCl e os segundo e terceiro
eventos somados correspondem a perda de massa relacionado a degradação do
esqueleto polimérico. A detecção de mais de dois eventos em algumas amostras pode
estar relacionada com eventos de degradação do plastificante ou de outros aditivos
que façam parte da composição das bolsas, corroborando com Serpa [2014].
A eliminação do HCl finaliza entre 370 e 420ºC (com perda de massa de 66,85
a 77,88%) para Serpa [2014], dependendo da composição da amostra. Neste trabalho
o evento de perda de HCl finalizou entre 390 e 435ºC (com perda de massa de 70,96a
75,05%). Estas diferenças entre os estudos ocorrem em virtude das diferentes
composições das amostras para cada estudo.
Em relação a temperatura de início da degradação da amostra, pode-se
afirmar que a amostra mais estável termicamente do fabricante A é a A4, com início da
degradação a 250ºC, e as menos estáveis A1, A3, A5 que iniciaram sua degradação a
195ºC. Já Para o fabricante B pode-se afirmar que a amostra mais estável foi a B2 com
início da degradação a 240ºC e as menos estáveis foram B1 e B6 que iniciaram sua
degradação a 200ºC. Analisando esse resultado verifica-se que as temperaturas de
ambos os fabricantes estão bem próximas. A diferença da temperatura de início de
degradação das amostras pode estar relacionada a concentração de plastificante.
Pita e Monteiro (1996) correlacionaram a temperatura de início da
degradação com a concentração de plastificante na amostra. Portanto, para estes
autores, quanto maior a concentração de plastificante nas amostras, menor a
temperatura de início da degradação das mesmas.
Nos ensaios de Calorimetria Exploratória Diferencial pode-se observar as curvas
DSC de amostras A1, A2, B1 e B2, os quais estão ilustrados na Figura 4. As demais não
foram inseridas devido a semelhança com estas quatro amostras.
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Figura 4 - Análise de DSC para as bolsas de sangue tipo A1, A2, B1 e B2.
Foram identificados vários eventos endotérmicos e exotérmicos que se
misturam. No entanto é possível observar um pico exotérmico que se inicia em torno
de 200º C que vai até, aproximadamente 250º C. Esses eventos podem ser
consequência do aditivo usado durante o processamento do polímero, já que o PVC
puro é um material que não tem plasticidade. Os dados referentes às amostras com
anticoagulante, principalmente nas bolsas que foram submetidas a tratamento
térmico, observa-se que o mesmo influenciou no perfil térmico do material.
A bolsa sem anticoagulante A1 apresentou eventos bem definidos em torno de
200, 256 e 296 na análise de DSC, corroborando com os estudos de Serpa (2014). Este
perfil calorimétrico distinto das demais amostras pode estar associado a diferentes
aditivos e quantidades destes e consequentemente da formulação do produto.
A bolsa A2 tem o comportamento parecido com as demais amostras do
fabricante A, onde seu primeiro perfil é exotérmico tendo início por volta de 200 e
duas curvas endotérmicas que se inicia por volta de 300 e 360, ambos os picos
correspondem a liberação do HCl e possível degradação dos plastificantes.
Ao analisar as curvas de DSC do fabricante B verifica-se que elas têm
comportamento similar, seu primeiro pico é exotérmico por volta de 200 e
posteriormente picos endotérmicos.
Comparando as bolsas A e B, verifica-se inicialmente que as com solução
anticoagulante tem uma estabilidade térmica maior, a bolsa B apresentou um
comportamento similar para as curvas de DSC. Entretanto todas correspondem ao PVC
e corroboram com os resultados de TGA.

458

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que
todas as caracterizações foram relevantes para avaliação da qualidade das bolsas
plásticas para acondicionamento de sangue e componentes, existentes no mercado.
.Por meio de todos os ensaios de caracterização e avaliações realizadas podese concluir que as bolsas de sangue dos fabricantes A e B possuem propriedades
químicas e térmicas semelhantes. Pode-se concluir também que o tratamento térmico
realizado nas bolsas não alterou as propriedades químicas e térmicas, das bolsas
investigas.
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Abstract. The introduction of plastic bags of polyvinyl chloride (PVC) for collection and storage
of blood and blood components was a breakthrough in transfusion process. The influence of
extreme processes in the processing and storage of blood bags, as sterilization temperature of
115to 120 ° C, blood storage temperature to -70°C and successive centrifugations of up to 5000
rpm, can lead to changes in the material. These changes can cause ruptures of blood bags with
the consequence of losing contents causing economic losses, biological risk and negative
implications for voluntary donation. This research has the objective the chemical and thermal
evaluation of polyvinyl chloride blood bags. The samples from national blood bags used for this
research were selected through ANVISA database from regularized blood bags. The PVC blood
bags were characterized by FTIR, SEM, EDS, DSC and TG. Was observed on FTIR, all bags had
the characteristic functional groups of PVC. The EDS detected the characteristic chemical
elements of the studied material. The Thermogravimetric Analysis has shown the bags from
both manufacturer shave similar thermal degradation profiles in 200°C. The DSC essay
confirmed with the TG essay also showing the initial degradation 200°C. Based on the data
obtained in this work it was identified that the bags conform to the sames composition,
possibly recommended by the European Pharmacopoeia.

Keywords: Bags, Blood, Polyvinyl Chloride.
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TOXICIDADE DA NANOPARTÍCULA DE PRATA (NPAg): ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE SUSPENSÕES DE NPAg OBTIDAS POR DIFERENTES
MÉTODOS
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B. Lugão1, José R. Rogero1
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Resumo. As nanopartículas fazem parte do nosso cotidiano, sendo utilizados em fármacos,
cosméticos, roupas, biosensores etc. Concentrações críticas letais de NPAg podem ser
identificadas e precauções devem ser tomadas em aplicações especialmente na área
biomédica. Atualmente há uma grande preocupação sobre a toxicidade da NPAg
principalmente quanto a sua exposição em organismos vivos e liberação no meio ambiente
aquático. O objetivo deste trabalho foi verificar e comparar a toxicidade de diferentes soluções
de NPAg assim como, o impacto no meio ambiente. O nível de toxicidade encontrado nas duas
soluções testadas foi da mesma ordem de grandeza no ensaio in vitro de citotoxicidade e no
teste de ecotoxicidade aguda sendo que o nível de toxicidade em organismo aquático foi cerca
de 1.000 vezes maior do que em cultura de células. Estes resultados indicam que cuidados
devem ser tomados no descarte das indústrias que utilizam soluções de NPAg no sentido de
preservar a biota ambiental.

Palavras-chave: Nanopartículas prata, Citotoxicidade, Ecotoxicidade

1.

INTRODUÇÃO

As nanopartículas têm atraído grande atenção nas suas aplicações na área médica.
O maior interesse está relacionado às nanopartículas de prata (NPAg), também
referidas como prata coloidal. A prata coloidal apresenta ação contra uma ampla faixa
de microorganismos como bactérias Gram positivas, Gram negativas, fungos etc.
Apesar do efeito bactericida/ antimicrobiano dos compostos de prata ser bem
conhecido, seu mecanismo de ação ainda não está bem definido. Estudos para avaliar
a toxicidade das NPAg têm sido desenvolvidos devido a ampla utilização destas em
produtos para controlar infecções bacterianas (Leitch et al., 1993).
Também tem sido estudada em ensaios in vivo usando como modelo biológico
embriões do peixe Danio rerio demonstrando que NPAg entre 5-46 nm são carregadas
por transporte passivo através dos poros de canal do córion interferindo no
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desenvolvimento embrionário desses organismos (concentrações >0,08 nM)( Lee et al.,
2007).
Preocupações com a toxicidade aos seres humanos e ao meio ambiente têm sido
discutidas, em função do incremento indiscriminado do seu uso. Entretanto estudos
sobre os efeitos das NPAg na saúde humana e implicações no meio ambiente estão no
estágio inicial (Park et al., 2010, Asharani et al., 2008).
Neste trabalho foi realizado comparação de suspensões de NPAg obtidas por
diferentes processos quanto à toxicidade utilizando ensaios in vitro de citotoxicidade e
in vivo de ecotoxicidade com a possibilidade de aplicação de ensaios ecotoxicológicos
para toxicidade in vivo em biomateriais, levando em conta a preocupação com o meio
ambiente.
2.

METODOLOGIA

Foram realizados ensaio in vitro de citotoxicidade em cultura de células e ensaio in
vivo de ecotoxicidade aguda em organismo aquático, utilizando soluções de NPAg
obtidos por diferentes metodologias, cedidos pela Empresa Khemia (solução de 22
ppm) e pelo Instituto de Química da USP (IQUSP) (solução de 10.000 ppm).
As diferentes soluções de NPAg na concentração de 22 ppm foram incorporadas
em membranas curativas de hidrogel de PVP e as membranas obtidas foram também
submetidas ao teste de citotoxicidade.

2.1 Ensaio de citotoxicidade

O teste in vitro de citotoxicidade
seguiu
normas
da
Organização
Internacional de Padronização (ISO 10993-5, 2009), utilizando o método de
incorporação do vermelho neutro. A linhagem celular utilizada foi de células de tecido
conectivo de camundongo NCTC L929 da ATCC (American Type Culture Collection). As
microplacas de 96 poços contendo 7x105 células por poço foram fornecidas pelo
Instituto Adolfo Lutz.

Preparo das soluções de NPAg. As diluições foram realizadas em meio de cultura
MEM-uso (MEM da Sigma Aldrich com adição de 5% SFB (soro fetal bovino)), obtendo-
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se a solução de 4 mg L-1 da Khemia e 10 mg L-1 do IQUSP. Destas soluções foram feitas
diluições seriadas (100, 50, 25, 12,5 e 6,25%) com MEM-uso.

Preparo dos extratos das amostras. As membranas de hidrogel contendo NPAg
foram colocadas em frascos contendo MEM-uso, na proporção de 1cm2 por mL e
incubadas em estufa úmida e atmosfera contendo 5% CO2 em temperatura de 37º C
por 24 h. No momento do ensaio foram feitas diluições seriadas como as soluções de
NPAg.
Este mesmo procedimento foi aplicado para os controles positivo e negativo.

Ensaio propriamente dito. 0,2 mL das soluções diluídas de NPAg foram
depositadas nos respectivos poços da microplaca contendo as células, em triplicata. As
microplacas foram colocadas por 24 h a 37º C numa incubadora de CO 2 úmida. Os
poços de controle de células receberam somente MEM-uso. Em todas as microplacas
foram adicionados os controles positivo e negativo.
A solução foi substituída por uma solução de vermelho neutro em meio MEM
(50µg/mL) e incubadas por 3h em 37º C. Decorrido este tempo as microplacas foram
lavadas 2x com tampão fosfato pH 7.4 e uma vez com 1% CaCl2 em formaldeído 0,5%.
A liberação do corante das células foi obtida pela adição de 0,2 mL de solução de
extração (50% etanol em acido acético 1%).
A leitura da densidade óptica (DO) foi realizada num espectrofotômetro leitor de
placa ELISA Sunrise da Tecan em filtro 540 nm. Com as DO obtidas foram calculadas as
porcentagens de viabilidade celular em relação ao controle de células, consideradas
100%.

2.2 Ensaio Agudo de Ecotoxicologia

Foram utilizados como organismos-teste o microcrustáceo Daphnia similis
conhecido como pulga d’água, colocados em diferentes concentrações da NPAg
(nanopartícula de prata) diluídas em meio MS, de acordo com a USEPA (2002) e norma
ABNT NBR 12713 (2009).
A manutenção e cultivo dos organismos foram realizados em câmara de cultivo
na temperatura entre 18ºC e 22°C, luminosidade difusa e fotoperíodo de 16 horas de
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luz. A alimentação foi feita com alga (Pseudokirchneriella subcapitata) e composto
fermentado diariamente, no Laboratório de Ecotoxicologia e Citotoxicidade do
IPEN/CNEN-SP, Brasil. O meio MS previamente ajustados em pH 7,0-7,6 e dureza 40-48
mg CaCO3 L-1, foi mantido sob aeração.
Preparo de solução de NPAg.
As soluções estoque de NPAg utilizadas nos testes
foram preparadas na concentração de 0,1 mg L-1 tanto a solução da empresa Khemia
como a do IQUSP. As diluições utilizadas nos ensaios foram: 2; 3; 4,5; 6,75 e 10,13 µg L 1
da NPAg Khemia e do IQUSP 2, 4, 8, 16 e 32 µg L-1.
Na Tabela 1 estão apresentadas as condições do ensaio, utilizando neonatas com
idade entre 6 a 24 h.

Tabela 1. Ensaio agudo de ecotoxicologia de NPAg em Daphnia similis
PARÂMETROS

CONDIÇÕES

Tipo de ensaio

Estático

Duração do ensaio

48 h

Substâncias-teste

NPAg

Temperatura

20 ± 2º C (D. similis);

Fotoperíodo

16 h luz; 8 h escuro

Recipiente-teste

Tubos de ensaio

Volume solução-teste

10 mL

Nº concentrações-teste

5 e controles

Nº neonatas/recipiente

5

Nº réplicas/concentração

4

Alimentação no ensaio

Não

Água de diluição

Meio MS

Avaliação de efeito

Imobilidade

Expressão resultados

Quantitativo: CL50

Validação dos ensaios

Controle: Mortalidade <10%
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3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Ensaios de Citotoxicidade

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados do ensaio in vitro de citotoxicidade
das soluções de NPAg em estudo e colocando em gráfico a % de viabilidade celular em
relação a concentração do extrato (%) são obtidas as curvas de viabilidade celular do
ensaio (Fig.1). As amostras que apresentarem a curva acima da linha de 50% de
viabilidade são consideradas não citotóxicas, como o controle negativo (poli etileno de
alta densidade). As que apresentarem as curvas cruzando a linha de 50% demonstram
citotoxicidade e o índice de citotoxicidade IC50 pode ser obtido na intersecção da
curva. IC50 significa a concentração do extrato que causa dano à 50% da população
celular no ensaio. No caso do controle positivo o IC50 foi de 33%, isto é, a concentração
de 33% do extrato do controle positivo (látex de borracha natural) causou dano à
metade das células no ensaio.

Tabela 2. Resultados do ensaio de citotoxicidade das NPAg IQUSP e Khemia

% Viabilidade celular
Concentração

Controle

Controle

Extrato (%)

Negativo

Positivo

100

97±4

50

NPAg IQUSP

NPAg Khemia

0±0

2±18

3±9

103±4

11±5

6±7

2±0

25

105±6

76±3

84±9

83±4

12,5

107±5

97±5

102±4

94±2

6,25

105±9

101±11

105±4

90±0

Viabilidade celular (%)
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100

50

IC50
Controle negativo
Controle positivo
NPAg IQUSP
NPAg Khemia

0
10

100

Concentração extrato (%)

Figura 1. Curvas de viabilidade celular das NPAg (IQUSP e Khemia) no ensaio de
citotoxicidade pelo método de incorporação do vermelho neutro

O Indice de Citotoxicidade (IC50) para a solução de NPAg IQUSP foi de 34% e da
Khemia 33%. Como a solução 100% do IQUSP = 10 mg L-1 e da Khemia = 4 mg L-1, os IC50
foram de 3,40 e 1,32 mg L-1, respectivamente. Estes resultados estão na mesma ordem
de grandeza, sendo que neste teste de citotoxicidade as NPAg da Khemia mostrou ser
quase 3 vezes mais tóxica que a do IQUSP.
Leitch et al. (1993) reportam a citotoxicidade em fibroblastos de ratos após
exposição in vitro em presença de AgNP esféricas, de tamanho entre 7-12 nm, em
concentração de 6,25 μg mL-1 (6,25 mg L-1), corroborando com nossos resultados,
estão na mesma ordem de grandeza.
Na Tabela 3 e Fig.2 estão apresentados os resultados do ensaio de
citotoxicidade das membranas de hidrogel contendo NPAg.
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Tabela 3. Resultados do ensaio de citotoxicidade das membranas de hidrogel contendo
NPAg IQUSP e Khemia

% Viabilidade celular
Concentração

Controle

Controle

Extrato (%)

Nnegativo

Positivo

100

73±4

50

Hidrogel + NPAg
IQUSP

Hidrogel + NPAg
Khemia

0±0

122±8

8±24

101±3

10±0

113±9

101±4

25

106±2

102±3

109±17

112±7

12,5

103±3

110±4

105±10

108±4

6,25

103±4

109±5

97±10

107±2

Viabilidade celular (%)

Projetando-se os resultados em gráfico obtivemos as curvas de viabilidade
celular dos controles negativo e positivo assim como das membranas de hidrogel
contendo 22 mg L-1 de NPAg, como mostra a Fig.1.

100

50

IC50
Controle negativo
Controle positivo
Hidrogel/NPAg IQUSP
Hidrogel/NPAg Khemia

0
10

100

Concentração extrato (%)

Figura 2. Curvas de viabilidade celular das membranas de hidrogel contendo NPAg
(IQUSP e Khemia) no ensaio de citotoxicidade pelo método de incorporação do
vermelho neutro
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Os resultados de IC50 obtidos neste gráfico foram de 37% para controle positivo e
73% para o hidrogel Khemia. As concentrações de Ag encontradas nos extratos 100%
dos hidrogéis foram: 0,41 mg L-1 para IQUSP e 2,89 mg L-1 para Khemia. Portanto o IC50
da membrana de hidrogel contendo NPAg Khemia foi de 2,11 mg L-1.
No caso do hidrogel com NPAg IQUSP o IC50 foi maior de 100% significando não
citotoxicidade, como pode ser observado no gráfico da Fig.2, apresentando curva de
viabilidade celular acima de 50% de viabilidade, como o controle negativo.
No ensaio de citotoxicidade com as nanopartículas em solução obtivemos IC 50
da solução de NPAg IQUSP de 3,40 mg L-1 e no extrato 100% foi encontrado
concentração de 0,41 mg L-1, isso explica o resultado da membrana IQUSP mostrando
que não houve liberação de Ag suficiente para causar toxicidade no ensaio.

3.2. Ensaios de Ecotoxicidade

Este teste tem por finalidade verificar a toxicidade da NPAg na espécie aquática
Daphnia simlis, no sentido de conhecer seus efeitos toxicológicos no ambiente
aquático. Os dados obtidos poderão ser utilizados posteriormente para definir suas
limitações quanto à concentração permissível em meios aquáticos para preservação do
meio ambiente.
A captação de NP através das brânquias nos organismos aquáticos não é bem
esclarecida e não é aceita como a rota mais provável, devido a presença de camada de
muco envolvendo o epitélio das brânquias, podendo impedir a entrada das NPs no
organismo (Handy et al., 2008, Scown et al., 2010). Outro tipo de exposição seria pela via
oral, pela ingestão de alimento contaminado ou pelo poluente dissolvido na água. Este
tipo de exposição permite o contato direto das NP com os tecidos onde se realizaria a
entrada direta por endocitoses (Volker et al., 2013).
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Table 4. Ensaio Agudo de Ecotoxicidade de NPAg Khemia em Daphnia similis:
resultados de organismos imóveis em dois ensaios realizados.

Concentração
NPAg

Organismos imóveis
Ensaio 01

Ensaio 02

-1

(µg L )
Total

%

Total

%

0.00

1

5

0

0

2.00

2

10

2

10

3.00

3

15

2

10

4.50

4

20

4

20

6.75

10

50

6

30

10.13

16

80

18

90

15.19

-

-

20

100

100

Imobilidade (%)

80

60

40

20

Ensaio 01
Ensaio 02

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16
-1

Concentração NPAg Khemia (g L )

Figura 3. Teste de Ecotoxicidade Aguda de NPAg em Daphnia similis. Curvas de
imobilidade dos organismos em função da concentração da NPAg.
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Na Tabela 4 estão apresentados os resultados do ensaio de ecotoxicidade das
NPAg Khemia e na Fig.3 o gráfico obtido pela projeção dos resultados de % de
imobilidade dos organismos em relação às concentrações das NPAg.
Os resultados do teste de ecotoxicidade das NPAg IQUSP estão mostrados na
Tabela 5 e gráfico na Fig. 4.

Tabela 5. Ensaio Agudo de Ecotoxicidade de NPAg IQUSP em Daphnia similis:
resultados de organismos imóveis em três ensaios realizados.

Concentração
NPAg
(µg L-1)

Organismos imóveis
Ensaio 01

Ensaio 02

Ensaio 03

Total

%

Total

%

Total

%

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

16

20

100

16

80

6

30

32

20

100

20

100

20

100

A média dos resultados de CL50 das NPAg IQUSP obtida utilizando o método de
Trimmed Spearman-Karber foi de 13,93 µg L-1.
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-1
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Figura 4. Teste de Ecotoxicidade Aguda de NPAg em Daphnia similis. Curvas de
imobilidade dos organismos em função da concentração da NPAg.

Na Tabela 6 apresentamos os resultados para comparação entre duas soluções
de NPAg produzidas por diferentes métodos e utilizadas neste trabalho.

Tabela 6. Comparação dos resultados obtidos nos testes in vitro de Citotoxicidade e in
vivo de Ecotoxicidade de NPAg Khemia e IQUSP.

Ensaio

Citotoxicidade

Ecotoxicidade
aguda

NPAg Khemia

NPAg IQUSP

22 mg L-1

10.000 mg L-1

Suspensão NPAg

IC50 = 1,32 mg L-1

IC50 =3,40 mg L-1

Membrana hidrogel + NPAg

IC50 = 2,11 mg L-1

Não tóxico

Suspensão NPAg

CL50= 6,90 µg L-1

CL50 =13,93 µg L-1

Material
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Dosagem de Ag

Extrato Membrana

2,89 mg L-1

0,41 mg L-1

Podemos observar que a NPAg Khemia apresentou toxicidade maior que a
NPAg IQUSP, principalmente quando incorporada na membrana de hidrogel (Tabela 6).
Este fato foi devido a pouca liberação da prata no meio de cultura celular, verificado
pela quantificação no extrato por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma de
Argônio (ICP OES).
Analisando os resultados obtidos podemos afirmar que os organismos
aquáticos são muito sensíveis às nanopartículas de prata, sendo a concentração letal
da ordem de µg L-1, cerca de 1.000 vezes maior que a toxicidade em células em cultura
(mg L-1).

4.

CONCLUSÃO

As suspensões de NPAg comparadas apresentaram toxicidade nos ensaios in vitro
e in vivo na mesma ordem de grandeza, sendo que a NPAg Khemia mostrou ser cerca
de duas vezes maior que a NPAg IQUSP nos ensaios de citotoxicidade e de
ecotoxicidade aguda.
A NPAg IQUSP quando incorporada em membrana curativa de hidrogel mostrouse não citotóxica no teste de citotoxicidade, provavelmente pela não liberação de
prata no meio de extração do ensaio.
Os organismos aquáticos mostraram alta sensibilidade às NPAg testadas, da
ordem de µg L-1, 1.000 vezes maior que em cultura de células. Isso evidencia a grande
necessidade de atenção quanto ao descarte de NPAg pelas empresas que as utilizam,
visando evitar danos à biota aquática do corpo hídrico ambiental.
Podemos visualizar a aplicação de ensaios ecotoxicológicos no estudo de
toxicidade in vivo de biomateriais, utilizando Daphnia ou peixes zebrafish.
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SILVER NANOPARTICLE TOXICITY (AgNP): COMPARISON OF AgNP
SUSPENSIONS OBTAINED BY DIFFERENT METHODS

Sizue O. Rogero1, Marilia T.A. Quintino1, Paola R. de Almeida1, Ricardo R. Dias1, Ademar
B. Lugão1, José R. Rogero1
1

Centro de Química e Meio Ambiente, IPEN/CNEN-SP, São Paulo (SP), Brasil
sorogero@ipen.br

Abstract. The nanoparticles are part of our daily lives, been used in pharmaceuticals,
cosmetics, clothes, biosensors etc. Silver is easily recycled, can be obtained in particles
of various sizes from physic-chemical processes. AgNP critical lethal concentrations can
be identified and precautions must be taken to eliminate it especially in biomedical
applications. There is a great concern about AgNP toxicity on living organisms and their
release into the environment. The aim of this work was to verify and compare two
kinds of AgNP solution toxicity obtained by different methods, and the impact of AgNP
in the aquatic environment. The two tested solutions showed in the same order of
magnitude toxicity in the cytotoxicity and acute ecotoxicity assays. The toxicity level in
the aquatic organisms was about 1,000 times higher than on cell culture. These results
indicated that some care must be taken in the disposal of industries using NPAg to
preserve the environmental biota.

Keywords: Silver nanoparticles, Cytotoxicity, Ecotoxicological test
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA SOBRE
POLIETILENO DE ULTRA-ALTO PESO MOLECULAR USADO EM
IMPLANTES PARA ARTROPLASTIA
RIBEIRO, M.C.1 , Ferreira, R.M.1 , Barbosa, R.C., Sousa, W.J.1 , Pinto, M.O1. , Freire,
W.P.1, Lia Fook, M.V.1
1

Dep. De Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande
(PB), Brasil
E-mail: radharani.melo@gmail.com

O polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM) é um polímero com
excelentes propriedades físicas e mecânicas tendo como mais notáveis a sua inércia
química e a lubricidade. Exibe um papel relevante no sucesso na Artroplastia Total de
Joelho (ATJ) e de Quadril (ATQ). A Artroplastia se caracteriza pela substituição da
articulação natural por uma articulação artificial. Alguns fatores contribuem para um
maior desgaste destas articulações fabricadss de PEUAPM, não possuem
fotoestabilizadores e nas inspeções realizadas com fabricantes e distribuidores foi
observado que durante seu processamento fabril e comercialização eles não são
adequadamente protegidos da iluminação direta. As características consideradas
importantes para o desempenho in vitro destes dispositivos estão definidas em normas
técnicas, mas muitas destas normas somente recomendam determinados requisitos
considerados importantes. Desta forma, este trabalho propôs avaliar as possíveis
alterações de componentes de PEUAPM utilizados em artroplastia de joelho e quadril,
exposto a radiação ultravioleta. O trabalho foi dividido em 4 grupos: grupo 1 (material
não exposto a UV); grupo 2 (material exposto a UV por 1h); grupo 3 (material exposto
a UV por 24h) e grupo 4 (material exposto a UV por 48h). As amostras foram
caracterizadas por Difração de Raio X (DRX), Espectroscopia de Absorção de
Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e Microscopia de Força Atômica
(AFM) com o intuito de avaliar as alterações do PEUAPM provocadas pela radiação UV.
Os resultados demonstraram que a exposição do polímero a radiação UV em todos os
tempos testados promoveu alterações nas amostras, comprovado, principalmente,
pelo ensaio de DRX com aumento discreto da cristalinidade do produto. Desta forma,
pode-se concluir que a radiação UV pode afetar as propriedades do material
contribuindo para o aumento do desgaste e diminuição do tempo de vida útil do
mesmo.
Resumo.

Palavras chave: polietileno; biomaterial; artroplastia; radiação.
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1. INTRODUÇÃO

A odontologia e ortopedia são uns dos setores de aplicação dos
Biomateriais(SOARES, 2005). Estes são considerados como produtos aptos para serem
incorporados nos seres humanos com a finalidade de tratamento ou alívio de uma
enfermidade, acidentes ou lesão (APARECIDA, et al., 2008).
As intervenções cirúrgicas em articulações humanas pode ser um processo
doloroso, que pode levar a dificudade ou a impossibilidade de movimentar o membro,
ocasionados por patologias ou traumas (REIS, 1997; HORN, et al., 2005).
Por se tratar de procedimentos efetivos que melhoram a capacidade funcional,
diminuem a dor e consequentemente melhoram a qualidade de vida dos pacientes, as
artroplastias a artroplastia total de quadril (ATQ) e artroplastia total de joelho (ATJ)
vêm crescendo constantemente na última década (DE PIANO, et al., 2010).
Devido às suas boas propriedades químicas e mecânicas, o PEUAPM vem sendo
uma das únicas opções de polímeros para uso em articulações sinoviais humanas,
sendo uma das superfícies constituintes das próteses articulares juntamente com os
metais ou cerâmicas (REIS, 1997; SILVA, 2003; BAVARESCO, 2000; FERREIRA, 2007).
Uma maior atenção está sendo dada à compreensão de fatores que influenciam o
comportamento tribológico do PEUAPM devido ao desgaste sofrido. O processo de
degradação no PEUAPM, em geral, está relacionado ao intemperismo, que é um termo
que engloba os efeitos da luz, da oxidação e do calor, intensificados pela umidade,
pelas chuvas, pelos ventos e poluentes atmosféricos, entre outros, que deve ser
considerado para o estudo da degradação deste polímero. Assim, o envelhecimento do
PEUAPM está relacionado à velocidade da degradação que depende das condições
ambientais, tais como radiação solar, temperatura, umidade, poluentes atmosféricos,
incidência de chuvas, ciclos térmicos e conteúdo de oxigênio no ar (FERREIRA, 2007).
Avaliar o efeito da radiação UV em ambiente controlado é de suma importância
para compreender os fatores que podem contribuir para o aumento do desgaste.
Desta forma o resultado do respectivo estudo auxiliará na avaliação de ações
regulatórias adequadas, tendo em vista a importância de mecanismos que contribuam
para minimizar riscos e aumentar a segurança de uso do produto.
O presente trabalho teve a finalidade avaliar as possíveis alterações de
componentes fabricados em polietileno de ultra alto peso molecular utilizados em
procedimentos cirúrgicos de artroplastia e joelho e quadril, exposto a radiação
ultravioleta.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
Biomaterial é definido como qualquer substância ou combinação de origem
natural ou sintética, que pode ser usada por qualquer que seja o período de tempo,
aumentando ou substituindo parcial ou totalmente qualquer tecido, órgão ou função
do corpo, com a finalidade de manter e ou alterar a qualidade de vida do paciente
(WILLIANS,1987).
Atualmente o emprego de materiais nas ciências da saúde requer estudos de
diversos fatores, dentre eles a biocompatibilidade, sua interação com fluidos
corpóreos, bem como a velocidade de degradação do material (FERREIRA, 2007).
Dentre os materiais utilizados para fabricação de implantes articulares pode-se
alguns problemas observados como a falha de muitos metais inclui baixa
biocompatibilidade, corrosão, à alta densidade, além de elevada rigidez (se comparada
aos tecidos), e à liberação de íons metálicos que podem ocasionar reações alérgicas no
tecido.
Especificamente na área ortopédica, os biomateriais foram responsáveis pelo
grande avanço na cirurgia reconstrutora das articulações. Os mais frequentemente
utilizados em reconstruções osteoarticulares são de origem metálica, polimérica,
cerâmica e compósito.
Os materiais metálicos são os mais utilizados, apesar de serem suscetíveis a
corrosão que ocasiona perda de material e consequente enfraquecimento do
implante. O PEUAPM, por suas excelentes características quanto ao atrito e desgaste, é
o polímero mais utilizado como parte de próteses de articulações sinoviais humanas
(PARK, 1992).
O PEUAPM tem sido usado em aplicações médicas, em especial, próteses
ortopédicas de juntas totais ou parciais, com resultados clínicos satisfatórios, pois
apresentam biocompatibilidade, resistência química e qualidade mecânica satisfatória
(FERREIRA, 2007). Podendo ser empregado, praticamente, em todos os tipos de
ambientes agressivos, pois é quase totalmente inerte. Todavia apresenta degradação
após exposição às radiações, mostrando alterações no aspecto visual, na densidade e
nas propriedades mecânicas, assim como todo polímero (FERREIRA, 2007).
Assim como a maioria dos polímeros sintéticos, o PEUAPM também quando
exposto à radiação que possui um nível de energia quântica ou cinética, maior que a
energia de ligação atômica, podendo excitar e ionizar átomos da matéria, é o que
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chamamos de degradação por exposição às radiações ionizantes ou degradação por
exposição às radiações de alta energia. Ondas eletromagnéticas ou partículas que se
propagam com alta velocidade geram esta degradação, onde a energia interage com a
matéria produzindo variados efeitos (FERREIRA, 2007). Podendo mostrar alterações no
aspecto visual, aumento da densidade e redução da resistência a abrasão, da
resistência ao impacto e das propriedades de tração (SANTOS, 2011).
Desgastes tipo a nucleação e propagação de trincas sub-superficiais é
consequência direta da oxidação e fragilização do polietileno induzidos por longo
tempo de armazenagem em atmosfera oxidante ou pela esterilização gama
(DECHANDT, 2005).A foto-oxidação é a degradação por exposição às radiações de
baixa energia ou fotodegradação está associada à oxidação da cadeia molecular. Neste
tipo de degradação, a reações fotoquímicas, tem como pré-requisito, geralmente, a
presença de aditivos ou impurezas para iniciação das reações fotoquímicas (FERREIRA,
2007).

3.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de
Biomateriais (CERTBIO), na Universidade Federal de Campina Grande–UFCG/UAEMa.

3.1. Materiais

Componentes tibiais e componentes acetabulares (Figura 3) poliméricos foram
adquiridos do projeto de monitoramento de implantes ortopédicos realizado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Figura 3 - Componente tibial/ Componente acetabular.
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3.2. Métodos

As amostras foram submetidas ao processo de radiação ultravioleta tendo como
base trabalho de Fook (2005) e a norma ISO 4892-3:2013 Standard Practice for
Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus Exposure of Plastics.
O trabalho constou de 4 grupos com 5 amostras cada, onde o Grupo 1 (G1) será o
grupo controle – as amostras serão protegidas de radiações UV, o Grupo 2 (G2) as
amostras serão submetidas a radiação UV por 1 h, o Grupo 3 (G3) as amostras serão
submetidas a radiação UV por 24 h e o Grupo 4 (G4) as amostras serão submetidas a
radiação UV por 48 h.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterizações das Próteses Ortopédicas

Para melhor entendimento do trabalho as amostras foram identificadas com
códigos, onde a numeração significa o tempo de exposição do PEUAPM a radiação UV.
Na Tabela 3 encontra-se os significados das abreviações.

Abreviações

Significado

P0

PEUAPM sem exposição à radiação UV

P1h

PEUAPM exposto à radiação UV por 1 hora

P24h

PEUAPM exposto à radiação UV por 24 horas

P48h

PEUAPM exposto à radiação UV por 48 horas

Tabela 3 - Significados das abreviações das amostras.

4.1.1.

Difração de raios X (DRX)

Os difratogramas dos compoenentes de PEUAPM com e sem exposição a radiação
UV, com diferentes tempos de exposição são ilustrados na Figura 4.
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Figura 4 - Difratograma de raios X dos componentes de PEUAPM com e sem exposição à
radiação UV.

Observa-se na Figura 4 no primeiro difratograma (P0) do PEUAPM bruto a
presença dos picos característicos em aproximadamente 2θ = 21° e 2θ = 24°, do seu
caráter semicristalino segundo os dados do JCPDS (International Centre for Diffraction
Data), de acordo com a ficha padrão nº 11-0834, também definidos por Mansur
(2005) e Rocha (2007).
Outro ponto observado na Figura 4 é quanto ao efeito da radiação ultravioleta
nas próteses ortopédicas de PEUAPM evidencia-se que o tempo de exposição de 1, 24
e 48 horas provoca um estreitamento e um aumento da intensidade no pico 2θ = 24° e
este efeito é intensificado com o aumento do tempo de exposição a radiação UV
indicando um aumento da cristalinidade do PEUAPM, no entanto esse efeito bem sutil
observado em apenas um pico pode ser explicado pelo fato de que a radiação UV
apresenta comprimento de onda na faixa de 103 à 10 Angstrom e a radiação de raios X
de 10 à 10-2 Angstrom, logo o efeito a radiação UV ataca a superfície com determinada
penetração no PEUAPM e quando se realiza a difração de raios X este apresenta uma
outra penetração podendo assim esta observando uma região onde o efeito foi menos
intenso. O Índice de cristalinidade obtido através do programa da Shimadzu foi
calculado e os resultados podem ser observados na Tabela 4.
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Abreviações

Cristalinidade

P0

38,18%

P1h

40,69%

P24h

39,99%

P48h

40,14%

Tabela 4 – índice de cristalinidade com e sem efeito da exposição da amostra a radiação UV.

4.1.2. Espectroscopia na Região de Infravermelho com Transformada
de Fourier (FTIR)
A técnica de FTIR foi utilizada com o objetivo de demonstrar nos espectros as
bandas características dos grupos funcionais obtidos das amostras de PEUAPM com e
sem o efeito do tempo de exposição à radiação UV, para verificar alteração dos grupos
característicos. Na figura 5 pode-se observar os espectros de FTIR das amostras de
PEUAPM nas diferentes condições de tratamento, isto é, com e em exposição a
radiação UV.

Figura 5 - Espectro de FTIR da prótese ortopédica de PEUAPM com e sem efeito do tempo
de exposição à radiação UV.
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Em todas as amostras: P0, P1h, P24h e P48h foi observado comportamento
semelhante mostrando que não houve alteração estrutura com os diferentes tempos
de exposição a radiação UV. Foram observadas bandas relativas ao estiramento
simétrico e assimétrico CH3 (metila) e estiramento do grupo CH2 (metileno) na faixa de
2800 a 2950 cm-1; pico relativo à flexão simétrica e assimétrica do grupo CH3 (metila)
na faixa de 1450 a 1490 cm-1; pico relativo à vibração do grupo CH2 (metileno) na faixa
de 700 a 740 cm-1. Todas essas bandas de absorção foram observadas por Taddei
(2006) quando estudaram o PEUAPM como objetivo de avaliar degradação oxidativa
de polietileno reticulado com polietileno convencional.
4.1.3.

Microscopia Eletrônica de Varredura - (MEV) com Mapeamento por EDS.

A análise das amostras no MEV permite avaliar as modificações na morfologia e
topografia das peças em função do tempo de exposição a radiação UV.
Foram buscadas zonas de erosão do polímero, irregularidades da superfície,
fissuras e rachaduras, modificações das características da superfície de fratura, ou
outras alterações.
Nas Figuras 9 e 10 as microscopias eletrônicas de varredura das amostras de
PEUAPM sem e com o efeito do tempo de exposição à radiação UV por 1, 24 e 48
horas com aumentos de 100X e 1000X respectivamente.

Figura 9 - Microscopia eletrônica de varredura das próteses ortopédicas de PEUAPM bruta e
com o efeito da exposição à radiação UV por 1, 24 e 48 horas com aumento de 100X.

Analisando a morfologia das superfícies das amostras de PEUAPM da Figura 9,
observa-se na amostra de PEUAPM com uma superfície uniforme e lisa com presença
de linhas paralelas semelhantes às observadas no MO. No entanto, são observadas
algumas áreas esbranquiçadas que pode estar relacionada a regiões mais densas dos
polímeros, como também por ação do feixe de elétrons sobre a amostra no momento
do ensaio que, possivelmente funde a mesma provocando algumas alterações como
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também mascarando possíveis alterações provocadas pela ação da exposição a
radiação UV.
Na Figura 10 é possível observar as modificações morfológicas das superfícies das
próteses ortopédicas de PEUAPM citadas na Figura 9, sendo com um aumento de
1000X.

Figura 10 - Microscopia eletrônica de varredura das próteses ortopédicas de PEUAPM bruta e
com o efeito da exposição à radiação UV por 1, 24 e 48 horas com aumento de 1000X

Figura 11 - EDS e porcentagem atômica das próteses ortopédicas de PEUAPM bruta (P0) e com
o efeito da exposição à radiação UV por 1 (P1h), 24 (P24h) e 48 (P48h) horas.

Na Figura 11 encontra-se os resultados de EDS para amostras de PEUAPM com e
sem exposição a radiação UV. Constatou-se a presença dos elementos O e C
característicos no PEUAPM sem irradiação UV e a ocorrência de uma elevada
diminuição da porcentagem atômica do oxigênio e um aumento do carbono para o
PEUAPM com a exposição à radiação UV por uma hora, esse efeito ocorre
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provavelmente devido a quebras das ligações químicas duplas do oxigênio-carbono
com sua liberação para o meio e a formação de ligações simples entre os carbonos
promovendo a reticulação, desse modo ocorre um aumento na porcentagem atômica
do carbono e diminuição do oxigênio, o que deve contribuir para diminuição da
resistência do componente.
Com a prolongação do tempo de exposição à radiação UV para 24 horas ocorre um
pequeno aumento na porcentagem atômica do oxigênio e uma diminuição de carbono,
nesse caso provavelmente devido à degradação do PEUAPM. Para tempo de 48 horas
de exposição à radiação UV observa-se que a porcentagem atômica de oxigênio
continua a aumentar e do carbono diminuir, o que indica provavelmente um aumento
no nível de degradação do PEUAPM.

4.1.4.

Microscopia de Força Atômica – AFM

Na Microscopia de Força Atômica pela observação das imagens ilustradas na Figura
12, percebe-se que todas as amostras apresentam linhas paralelas e confirma as
imagens observadas na microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura,
onde também, forma observadas linhas paralelas que possivelmente são resultados do
processo de usinagem do material acabado.
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Figura 12 - Microscopia de força atômica das próteses ortopédicas de PEUAPM bruta (P0h) e
com o efeito da exposição à radiação UV por 1 (P1h), 24 (P24h) e 48 (P48h) horas.

As imagens apresentadas na Figura 12 ilustram uma superfície texturizada a qual
pode-se observar que em P0h existe uma uniformidade enquanto nos demais tempos
sendo P1h, P24h e P48h a presença de vales foi observada. Isto pode significar um
aumento na rugosidade que pode contribuir para o aumento de desgaste
considerando que existe o atrito entre os componentes do implante. O aumento de
irregularidades na superfície do material também pode ser resultado de sulcos ou
marcas resultantes do processo fabril.
Quando as superfícies são analisadas comparando o tempo de exposição do
material a radiação UV, não são observadas alterações significativas que permitam
afirmar que esta exposição altera a topografia do material. Mas acredita-se que o fato
dessa mesma superfície sofrer alteração na sua cristalinidade, possa se tornar mais
frágil e somando essa alteração com as elevações microscópicas (linhas) provocadas
pela usinagem do material poderá favorecer no desgaste da superfície articular e dos
componentes e consequentemente no menor tempo de vida útil do mesmo, tendo a
necessidade de uma segunda cirurgia para retirada do mesmo.
5.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo mostraram que exposição da amostra de componentes
fabricados de PEUAPM, aos raios ultravioletas, favoreceu alterações físico-químicas na
superfície das amostras examinadas.
Através dos ensaios de caracterização, observou-se que houve favorecimento de
reticulações que são as alterações químicas que podem ocorrer e este fato foi
confirmado pelo ensaio de EDS. Possivelmente, ocorreu a formação das ligações
cruzadas indicando que houve cisão de cadeia, após exposição a radiação, com
liberação de moléculas de hidrogênio e de alguns hidrocarbonetos de baixo peso
molecular levando a um aumento de insaturações, como resultado deste aumento, o
aparecimento de reticulações resultantes de ligações C-C entre as diferentes
moléculas.
Não foram observadas alterações significativas nas superfícies mas, observaram-se
ranhuras paralelas resultado do processo de usinagem do material que poderá ser um
fator importante no processo de desgaste. Estas ranhuras tornam o material rugoso
interferindo no deslizamento entre as superfícies.

487

O aumento da cristalinidade afeta as várias propriedades do produto final,
podendo ser alterada de diversas maneiras e dentre elas a exposição a luz ultravioleta
(exposição ao sol). Portanto, a exposição do PEUAPM a radiação UV altera a estrutura
do produto, levando riscos a população.
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EVALUATION OF THE EFFECT OF RADIATION ON ULTRAVIOLET
POLYETHYLENE ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT IN USED
IMPLANTS FOR ARTHROPLASTY
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Abstract. The polyethylene of ultra high molecular weight (PUHMWE) is a polymer with
excellent physical and mechanical properties such as having its most noteworthy
chemical inertness and lubricity. It displays an important role in the successful Total
Knee Arthroplasty (TKA) and hip (THA). The arthroplasty is characterized by
replacement of an natural joint with an artificial joint. Some factors contribute to
increased wear of these fabricadss joints: PUHMWE not have photostabilizers and the
inspections carried out with manufacturers and distributors was observed that during
its industrial processing and marketing they are not adequately protected from direct
light. The characteristics considered important for the in vitro performance of these
devices are defined in technical standards, but many of these standards only
recommend certain requirements considered important. Thus, this work proposed to
evaluate possible changes of PUHMWE components used in knee arthroplasty and hip,
exposed to ultraviolet radiation. The work was divided into 4 groups: group 1 (no UV
exposed material); Group 2 (UV exposed material for 1H); Group 3 (UV exposed
material for 24 hours) and group 4 (UV exposed material for 48 hours). The samples
were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Absorption (FTIR) and Atomic Force Microscopy (AFM) in order to assess the UHMWPE
changes caused by UV radiation. The results demonstrated that exposure of the
polymer to UV radiation at all times tested promoted changes in the samples as
evidenced mainly by XRD test with a slight increase in the crystallinity of the product.
Thus, it can be concluded that UV radiation can affect the material properties
contributing to increased wear and reduced service life.

Keywords: polyethylene; biomaterial; arthroplasty; radiation.
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Resumo. O cimento alfa-fosfato tricálcico (alfa-TCP) é um material cerâmico que pode ser utilizado como
sistema de liberação de fármacos, pois é biocompatível, bioativo e bioabsorvível. Possui a prerrogativa
sobre outros biomateriais de formar uma fase de hidroxiapatita deficiente em cálcio, similar à
hidroxiapatita óssea. Assim, o objetivo do estudo foi caracterizar o cimento alfa-TCP, adicionado de um
antibiótico e três anestésicos locais, como sistema de liberação controlada de fármacos. Para tanto,
foram elaborados corpos de prova com adição dos fármacos e corpos de prova isentos de fármacos
(grupo controle) para a realização de ensaios de compressão, determinação das fases cristalinas por
difração de raios X, avaliação da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura e
caracterização dos grupos funcionais por espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier.
A análise dos dados obtidos possibilitou identificar que a heterogeneidade entre os grupos de diferentes
fármacos não afetou a estrutura do cimento em comparação ao grupo controle. Os resultados
permitiram inferir que os fármacos estudados agregam potencial à ampliação da aplicação do cimento
alfa-TCP.

Palavras-chave: Materiais biocompatíveis, Cimento ósseo, Sistemas de liberação de
fármacos.

1.

INTRODUÇÃO

É um desafio elaborar novos produtos implantáveis de sistemas de liberação de
fármacos que possam produzir efeitos terapêuticos adequados e eficientes no
tratamento de diferentes patologias, minimizando tanto os riscos relacionados aos
efeitos colaterais comuns em sistemas convencionais (via oral e parenteral) como
também proporcionar maior adesão ao tratamento, conforto e segurança do paciente
[Ogawa e Plepis, 2002].
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O campo de exploração focando o uso de cimento à base de α-TCP como sistema
para liberação de fármacos é bastante amplo devido seu elevado potencial de
aplicação, principalmente no sistema esquelético [Dórea Neto, 2007; Lazzarini et al.,
2004; Santos, 2002, Moraes, 2002; Stengel et al., 2001, Santos, 1999; Gristina e
Costerton, 1985].
A obtenção de uma fase de hidroxiapatita deficiente em cálcio (CDHA) durante a
reação de pega deste cimento é de grande interesse por se assemelhar à
hidroxiapatita óssea, o que proporciona excelente biocompatibilidade, bioatividade e
osteointegração [Santos, 2002].
Sistemas de liberação de fármacos à base de cimento α-TCP podem contribuir com
a manutenção tanto da analgesia quanto da antibioticoterapia, pois sua
microestrutura composta por partículas nanométricas de hidroxiapatita propiciaria um
elevado carregamento de fármacos, possibilitando sua liberação por longos períodos.
Desta forma, o desenvolvimento desses sistemas de liberação de fármacos requer
estudos que possam caracterizá-los quanto suas propriedades químicas e físicas. Para
tanto o objetivo desse estudo foi caracterizar o cimento α-TCP, adicionado de um
antibiótico (sulfato de gentamicina) e três anestésicos locais (cloridrato de:
levobupivacaína, bupivacaína e lidocaína) para fins posteriores de utilização como
sistema de liberação controlada destes fármacos.
2.

MATERIAL E MÉTODOS

Inicialmente foram determinadas as formulações para a obtenção dos corpos de
prova (cimentos + fármacos). Em seguida foram realizados os ensaios para a
determinação das fases cristalinas por difração de raios X, caracterização dos grupos
funcionais por espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier,
avaliação da resistência por ensaio mecânico de compressão e avaliação da
microestrutura por microscopia eletrônica de varredura.
Para verificarmos a existência de diferenças analíticas entre os grupos estudados
consideramos o intervalo de confiança (IC) de 95% com nível de significância menor
que 5% (p<0,05).

2.1 Corpos de prova

O molde de conformação dos corpos de prova de cimentos foi confeccionado em
polipropileno contendo cavidades de 6 mm ± 0,1 mm de diâmetro por 12 mm ± 0,1
mm de altura, em conformidade a norma ASTM- F451-08 (Standard specification for
acrylic bone cement).
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Por meio do uso dos cimentos α-TCP foram confeccionados 150 corpos de prova
por métodos convencionais (mecânicos: mistura de pós) contendo os diferentes
fármacos na proporção de 10% à quantidade de cimento escolhida. Também foram
elaborados corpos de prova isentos de fármacos referentes ao grupo controle,
denominados de “Cimento”. Os corpos de prova foram desmoldados 10 minutos após
a moldagem e submetidos a 100% de umidade em estufa a 37ºC por 72 horas. Somado
ao grupo controle foram formados um total de cinco conjuntos ou grupos compostos
30 corpos de prova de acordo com o fármaco envolvido no estudo (cimento= grupo
controle; Genta= α-TCP + sulfato de gentamicina; Levo= α-TCP + cloridrato de
levobupivacaína; Bupi= α-TCP + cloridrato de bupivacaína e Lido= α-TCP + cloridrato de
lidocaína). Os anestésicos locais foram doados pelo Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos Ltda.

2.2 Difração de raios X

A composição de fases dos pós obtidos, tanto após a calcinação quanto após a
elaboração dos corpos de prova agregados de fármacos, foi analisada por difração de
raios X em um difratômetro Phillips®, modelo X’Pert MPD. Para a análise qualitativa foi
adotado o intervalo angular de varredura entre 10º e 50º, com um incremento de
0,05º em um tempo de 3 segundos/passo. A tensão e a corrente de 40 KV e 40 mA,
respectivamente. O software utilizado para a análise foi o X’Pert High Score,
comparando-se os resultados com as fichas do α-TCP (009-0348 e 029- 0359), β-TCP
(009-0169) e CDHA (0046-0905) fornecidas pelo International Center for Diffraction
Data (ICDD).

2.3 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho com Transformada de Fourier

A análise de grupamentos químicos foi em um espectrômetro Spectrum 1000. As
amostras foram preparadas conforme ASTM E 1252 e analisadas numa faixa de 400 a
4000 cm-1.
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2.4 Resistência Mecânica à Compressão

A resistência mecânica à compressão foi medida em máquina universal de ensaios
da marca Instron® modelo 3369. As amostras foram comprimidas com taxa de
deformação de 1,0 mm/min em conformidade a norma ASTM F451-95 (Standard
specification for acrylic bone cement). Os corpos de prova não ficaram imersos em
solução a fim de se evitar a liberação dos fármacos. Portanto, após a desmoldagem,
foram submetidos a ambiente úmido (100% de umidade relativa) em estufa à 37ºC por
72h.

2.5 Microscopia eletrônica de varredura

A morfologia da superfície das amostras foi avaliada utilizando-se um microscópio
eletrônico de varredura (MEV) Jeol JSM-6010LV. Para a análise a superfície de cada
amostra recebeu um recobrimento de ouro.

3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Difração de raios X

É possível observar nos difratogramas apresentados na Fig.1 que o cimento obtido
foi composto de α-TCP como fase majoritária, acrescida da fase β-TCP como fase
indesejada [Vasconcellos, 2012; Escobar, 2010; Machado, 2007; Serna, 2006; Alves,
2005; Santos, 2002; Ginebra et al., 1997; Bermudez et al., 1994].
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Figura 1. Difratogramas de raios X dos cimentos α-TCP, onde A corresponde ao pó de
α-TCP anterior a cura, B – cimento α-TCP isento de fármaco (grupo controle), Ccimento α-TCP acrescido de sulfato de gentamiciana, D- cimento α-TCP acrescido de
cloridrato de lidocaína, E - cimento α-TCP acrescido de cloridrato de bupivacaína e F cimento α-TCP acrescido de cloridrato de levobupivacaína.

Ao comparar os resultados das análises realizadas entre o pó de α-TCP,
representado pelo difratograma A (antes da cura) e os demais difratogramas (após a
cura) observa-se pequenas diferenças que podem ser atribuídas a própria reação de
cura do cimento com o início da formação de hidroxiapatita deficiente em cálcio
(difratogramas B, C, D, E e F). Nota-se que o percentual dos diferentes fármacos
agregados ao cimento, representados pelos difratogramas C, D, E e F, não interferiu
nessa reação, assemelhando-se ao difratograma B.

3.2 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho com Transformada de Fourier

A Fig. 2 apresenta os espectros de infravermelho das composições funcionais dos
grupos químicos presentes nos diferentes conjuntos estudados. As bandas largas
observadas representam a baixa cristalinidade dos pós obtidos [LeGeros, 1991]. Após a
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reação de pega os cimentos α-TCP apresentaram as seguintes bandas de absorção:
565, 601, 1038 e 1090 cm-1 são referentes à ligação P-O ou grupos PO4; 960 cm-1
referente à ligação P-OH modo de estiramento de grupos HPO4; 1615 e 3420 cm-1
referente à H2O adsorvida; 2940 e 2970 cm-1 de grupos HPO4; 3623 cm-1 referente à
ligação O-H de grupos OH [Tümer, 2014; Fernandes, 2013; Vasconcellos, 2012;
Escobar, 2010; Machado, 2007; Serna, 2006; Alves, 2005; Santos, 2002; Molins, 1996].
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Figura 2. Espectrofotometria de infravermelho após submissão a 100% de umidade
relativa à 37ºC por 72h.

A adição dos fármacos não interferiu no produto final da reação
(hidroxiapatita), sendo possível que a hidroxiapatita produzida pela reação de
hidratação dos cimentos α-TCP seja deficiente em cálcio, em virtude da detecção da
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banda referente ao grupamento HPO42- (940 e 2970 cm-1), característico deste tipo de
hidroxiapatita [Santos, 2002; LeGeros, 1991].

3.3

Resistência Mecânica à Compressão

Para a determinação da resistência mecânica à compressão axial, os cinco
conjuntos de corpos de prova, selecionados de cada formulação, foram elaborados
empregando uma razão líquido/pó de 0,3mL/g [Santos, 2002], conforme ilustrado na
Fig.3.
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Figura 3. Comportamento da resistência mecânica à compressão dos diferentes
grupos.

Os resultados encontrados para o cimento isento de fármacos (grupo controle)
foram similares ao estudo de Santos et al. (1999). Ao se comparar os demais grupos
constituídos por fármacos com o grupo controle observa-se que não há diferenças
significativas entre estes grupos. Entretanto a formulação do cimento com adição do
antibiótico sulfato de gentamicina apresentou a maior resistência mecânica entre os
conjuntos estudados, sendo um aumento significativamente maior quando comparado
aos anestésicos locais cloridrato de bupivacaína e cloridrato de lidocaína. Tal fato vem
ao encontro aos resultados reportados nos estudos de Bohner et al. (1997), cuja
resistência mecânica aumentada foi atribuída a presença de íons sulfato no antibiótico.
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Com relação aos anestésicos locais, Giordano et al. (2007) avaliaram a
resistência mecânica ao impacto de duas marcas de cimentos ortopédicos acrílicos
agregados de duas drogas anestésicas locais (lidocaína e bupivacaína), demostrando
que a combinação dos cimentos com os anestésicos locais melhorou as propriedades
mecânicas destes, sendo que a bupivacaína apresentou resistência significativamente
superior à da lidocaína. Contudo, até a elaboração deste manuscrito, não foram
encontrados estudos que investigassem as propriedades mecânicas envolvendo
cimento α-TCP adicionados de anestésicos locais.

2.5

Microscopia eletrônica de varredura

A Fig. 4 mostra as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura da
superfície de fratura dos corpos de prova estudados.

A)

B)

D)

E)

C)

Figura 4. Fotomicrografia eletrônica de varredura com aumento de 15.000 X dos
conjuntos:
A) Cimento, B) Genta, C) Levo, D) Bupi e E) Lido.
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É possível observar a presença de agulhas ou placas petaloides que formam um
entrelaçado cristalino (característico dos cimentos α-TCP), o qual é responsável pela
resistência mecânica do cimento [Ginebra et al., 2006; Serna, 2006; Santos, 2002;
Driessens et al., 1997; Ginebra et al., 1995; Yu et al., 1992; Gruninger et al., 1984].
Portanto, a similaridade entre as imagens apontam que os diferentes fármacos
presentes nos corpos de prova avaliados não interferiram na formação dos cristais.

4.

CONCLUSÃO

O estudo mostrou que os fármacos pesquisados não interferiram de forma
significativa nas propriedades mecânicas, químicas e morfológicas do cimento α-TCP.
Tais resultados apontam à ampliação da pesquisa para avaliação da cinética de
liberação, não somente de antibióticos, mas também de anestésicos locais por
sistemas de liberação de fármacos a partir de cimentos α-TCP.
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Abstract. The alpha-tricalcium phosphate cement (alpha-TCP) is a ceramic material
that can be used as a drug delivery system, is biocompatible and bioabsorbable
bioactive. It has the ability to form a calcium deficient hydroxyapatite phase, similar to
bone hydroxyapatite. The aim of the study was to characterize the alpha-TCP cement
added an antibiotic and three local anesthetics as controlled drug release system.
Specimens were produced with the addition of drugs and specimens free of drugs
(control group) and submitted to mechanical strength tests, determination of
crystalline phases by X-ray diffraction, evaluation of microstructure by scanning
electron microscopy and characterizing functional groups by infrared spectroscopy with
Fourier Transform. The data analysis enabled us to identify that the heterogeneity
between groups of different drugs did not affect the cement structure compared to the
control group. The results indicated that the drugs under study can contribute to the
expansion of the application of alpha-TCP cement.

Keywords: Biocompatible materials, Bone cement, Drug delivery systems.
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Resumo. Hidrogéis são cadeias tridimensionais de polímeros com características hidrofílica
favoráveis para o uso em curativos como sistema de liberação tópica de fármacos. Para o
estudo da liberação controlada da neomicina, foram preparadas membranas de hidrogel a
base de Poli (N-vinil-2-pirrolidona) (PVP), ágar, propilenoglicol, neomicina. A radiação ionizante
foi empregada como processo de reticulação em doses de 15, 20 e 25 kGy à temperatura
ambiente. A influência das doses nos parâmetros de fração gel foram investigadas utilizando o
método do Soxhlet. O intumescimento foi realizado com imersão da membrana em água. A
liberação “in vitro” da neomicina foi avaliada empregando a técnica de cromatografia líquida
de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (HPLC-MS/MS). Observou-se que o
aumento da dose de irradiação influenciou na absorção de água e na fração gel devido ao
aumento da densidade de ligações cruzadas.

Palavras-chave: Neomicina, Hidrogel, Poli (N-vinil-2-pirrolidona) (PVP).

1.

INTRODUÇÃO

Hidrogéis são estruturas tridimensionais insolúveis, com consistência macia e
elástica, formadas por polímeros reticulados e com alta capacidade de absorver água e
de intumecer devido à presença de grupos funcionais que propiciam a hidrofilicidade.
Dessa forma, os hidrogéis vêm sendo empregados para tratar, aumentar ou substituir
tecido, órgão ou função fisiológica por um tempo indeterminado, na fabricação de
tendão, membranas, cartilagem articular e pele artificial, utilizados para expandir o
volume sanguíneo, materiais de reconstrução de órgão sexual e maxilofacial, cultivos
de células e como sistema de liberação de drogas [Peppas, 2000; Peppas, 2000b;
Dragan, 2014; Oliveira, 2013; Kadlubowski, 2010; Tae, 2007].
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A formação de hidrogéis é através de reticulação de polímeros. Podem ser
obtidos por processo térmico, químico ou através de radicais livres provenientes da
radiação ionizante. As fontes de radiação ionizante mais utilizadas são as de 60Co e
137
Cs que emitem radiação gama e envolvem além da reticulação, a cisão da molécula
e modificação das características reológicas dos polímeros e têm a vantagem de não
utilizar iniciadores ou reagentes tóxicos durante o processo. Hidrogel de Poli (N-vinil-2pirrolidona) (PVP) é um gel formado a partir do polímero sintético conhecido. Esse
polímero é um pó branco, solúvel em água, altamente polar, com características
anfóteras, derivado da polimerização de amida cíclica. Esse polímero tem propriedades
elétricas, hidrofilicidade, habilidade de complexação, estabilidade, biocompatibilidade,
facilidade de processamento e alta transparência. Essas características são muito
requeridas na indústria farmacêutica e vêm sendo estudados como sistema de
liberação de fármacos como quimioterápicos, insulinas, hormônios e antibióticos.
Normalmente, o hidrogel de PVP é preparado com ágar e propilenoglicol para
melhorar as características mecânicas do gel [Lugão, 2007; Ferraz, 2013; Wictterle,
1960; Singh, 2015; Skorupska, 2014; Halake, 2014; Villanova, 2010; Ajji, 2005].
O principal objetivo do sistema de liberação controlada de fármacos é manter a
concentração do fármaco no local de ação constante e em dose terapêutica por um
tempo prolongado, através de um sistema que controle a taxa de liberação do fármaco
[Sinko, 2008]. Atualmente, os hidrogéis estão sendo utilizados em curativos como um
sistema transdérmico de liberação de droga em substituição aos curativos tradicionais,
pois propiciam um ambiente úmido à ferida promovendo um debridamento autolítico
e aceleração da cicatrização, permitindo que o fármaco atinja especificamente a área
afetada e de forma gradativa e constante, evitando as desvantagens do uso sistêmico e
das aplicações sucessivas de cremes [Singh, 2012; Persin, 2014].
A presença de patógenos resistentes à antibióticos em feridas crônicas, em
especial S. aureus, e P. aeruginosa, estão associados com o aumento da mortalidade e
morbidade principalmente em pacientes debilitados como os queimados, acamados,
geriátricos ou com presença de úlceras de pressão. A neomicina é um antibiótico
aminoglicosídeo de amplo espectro, muito utilizado topicamente para o tratamento e
profilaxia das infecções da pele, inclusive feridas traumáticas ou cirúrgicas, furúnculos,
abcessos e úlceras cutâneas. Este antibiótico não é absorvido pela pele íntegra, porém
é facilmente absorvida na pele lesionada como o caso de queimaduras de grande
extensão ou feridas profundas [Boekema, 2013; Korolkovas, 2010; Bruton, 2006].
A necessidade de desenvolvimento de novas técnicas para o tratamento de
feridas com menos efeitos colaterais faz dos hidrogéis materiais promissores para essa
aplicação.
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O objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento e a caracterização de uma
membranas de hidrogel a base de Poli (N-vinil-2pirrolidona) (PVP), ágar,
propilenoglicol, neomicina e a radiação ionizante como promotor de reticulação.

2.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Preparo das membranas de hidrogel

O PVP foi imerso em água por 24h. Após esse período foi adicionado PEG e ágar e
aquecido a 90 °C por 5 minutos até total solubilização. A solução foi resfriada a 50 °C,
incorporada a neomicina e transferida para moldes de plástico termoformados
medindo 100 x 25 mm e irradiados por radiação gama em doses de 15, 20 e 25 kGy.

2.2 Determinação da fração gel

As membranas, após a irradiação, foram secas em estufa a 50 °C até peso
constante (Pi), alocadas em gaiolas de aço inox (500 mesh) e posteriormente foram
extraídas em Sokhlet com água em ebulição por 6h. As membranas foram secas
novamente e pesadas (Pf). A fração gel foi calculada de acordo com a equação:

2.3 Intumescimento

Para o estudo das propriedades de intumescimento as amostras de hidrogel foram
secas em estufa a 50 °C até peso constante (Pi) e depois imersas em água destilada a
temperatura ambiente e o peso mensurado (Pf) de hora em hora até completar 8h, e
nos tempos de 24, 48 e 72h. O intumescimento foi calculado pela equação:
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2.4 Liberação de neomicina

As amostras de hidrogel foram colocadas em um béquer e imersas em 100 mL
de água destilada e incubadas à temperatura de 37 °C sob agitação de 60 rpm. Foram
retidas alíquotas de 2 mL nos tempos de 15 e 30 min, 1 h, 1,5 ; 2;3 ;4 ;6 ;8 ;24 e 48h, e
foram substituídas por 2 mL de água destilada a cada retirada. As alíquotas foram
analisadas por meio da técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Utilizou-se
água, acetonitrila e ácido fórmico como fase móvel, fluxo de 250 µl min -1 e coluna
Aquasil C18 (100x2.1) 5µ. O tempo de retenção foi de 3 min para a neomicina. O
espectrômetro de massas foi empregado como detector, equipado com interface
eletrospray, a varredura dos íons formados foi de 250 a 620 m/z.

3.

RESULTADO E DISCUSSÃO

3.1 Síntese das membranas

A reticulação induzida por radiação ionizante mostrou-se um método adequado
para a síntese de hidrogéis, induzindo a formação de uma estrutura tridimensional e
insolúvel do PVP. Essa técnica apresenta vantagens como facilidade no controle do
processo, custo de processo relativamente baixo e a esterilização concomitante da
membrana [Ajji, 2005; Kadluboswski, 2014].

3.2 Intumescimento

Os hidrogéis sintetizados foram imersos em água destilada e pesados em
intervalos de tempo. O resultado do intumescimento em função do tempo está
ilustrado na “Fig. 1”.
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Figura 1 – Curva de intumescimento dos hidrogéis obtidos por radiação gama, doses de
15, 20 e 25 kGy.

As membranas apresentaram um rápido intumescimento nas 8 primeiras horas
de imersão, pois a água pode penetrar facilmente no reticulo do polímero. Após 24
horas de imersão, o intumescimento apresentou leve alteração. O maior
intumescimento foi alcançado com a dose de 15 kGy. Segundo Kadlubowski (2010), o
intumescimento diminui com o aumento da dose de irradiação devido a diminuição no
peso molecular médio entre as ligações cruzadas e consequentemente diminuindo os
espaços entre eles, tornando a estrutura mais rígida e absorvendo menos água
[Peppas, 2000]. Foram utilizados 6 % de PVP para a síntese das membranas e essa
concentração mostrou-se adequada, pois o aumento da concentração de PVP aumenta
a densidade da reticulação diminuindo o intumescimento [Ajji 2005].

3.3 Fração gel

Na “Fig. 2” observa-se o resultado da fração gel em função a dose de irradiação.
A fração gel aumenta [Peppas, 2000].
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Figura 2 – Fração gel do hidrogéis obtidos por radiação gama, doses de 15, 20 e 25
kGy.

A fração gel é diretamente influenciada pela concentração do polímero. AJJI et
al estudaram a relação entre a concentração de PVP e a fração gel e os resultados
foram parecidos, 6% de PVP acarreta uma fração gel de 81%. A concentração de PEG
também influencia a fração gel, o PEG atua como um capturador de radicais, reduzindo
a reação de reticulação e diminuindo a formação de fração gel AJJI 2005

3.4 Liberação da neomicina

O método de referência descrito nas farmacopeias europeia e a americana
(USP) é o método de bioensaio ou ensaio turbidimétrico, porém esse método
apresenta baixa eficiência e reprodutividade [Stypulkowaka, 2013]. Outros métodos
analíticos podem ser empregados como por exemplo o HPLC-MS/MS [Apyaru, 2013].
Para verificar que o processo de radiação não alterou a estrutura da neomicina,
três amostras da mesma foram irradiadas com dose de 15, 20 e 25 kGy e analisadas
em HPLC-MS/MS. O resultado foi comparado com a amostra não irradiada. Observouse que não houve alteração no perfil do pico do cromatograma, o que indica que a
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neomicina não degradou com radiação ionizante de fonte gama, nas condições
empregada.
A avaliação da liberação da neomicina da membrana está relacionada com o
intumescimento da matriz, “Fig. 3”. Quando a água penetra no hidrogel ocorre uma
relaxamento da estrutura tridimensional e a neomicina é liberada do sistema.
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Figura 3 – Curva de liberação de neomicina da membrana de hidrogel.

Verificou-se uma rápida liberação de neomicina nas primeiras horas de
experimento, atingindo o máximo em 8 horas e permanecendo estável até 48 horas.

4. CONCLUSÃO

As membranas de hidrogéis obtidas por radiação gama são muito estudadas
devido a variedade de aplicações médicas. Nesse trabalho, o hidrogel de PVP e
neomicina apresentou um maior intumescimento e fração gel quando irradiados com
doses de 15 e 25 kGy, respectivamente. A dose da radiação ionizante influencia a
reticulação do polímero, e quanto maior a dose maior a reticulação e a fração gel e
menor o intumescimento. A neomicina foi liberada da membrana de forma rápida nas
primeiras horas e atingiu o equilíbrio após 10h, indicando que essa formulação é
adequada para a liberação controlada do fármaco. Esses resultados foram importantes
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e sugerem estudo “in vivo” para a avaliação do uso desses curativos como uma
alternativa ao tratamento tópico convencional.
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Resumo. Este trabalho reporta a obtenção de compósitos formados a partir do híbrido
Fe3O4@SiO2 e hidroxiapatita conjugadas ao fármaco ciproflonax para aplicação como
carreador de fármaco no tratamento da osteomielite. O híbrido foi caracterizado por
difração de raios-X (DRX), espectroscopia de infravermelho (FTIR), microscopia
eletrônica de varredura (MEV), análise granulométrica e medidas magnéticas. Por meio
dos difratogramas de raio X, observou-se picos da hidroxiapatita e da magnetita
Através do FTIR observou-se a eficácia do recobrimento da magnetita pela presença de
grupos Fe-O-Si, SiO2 além de bandas pertencentes a hidroxiapatita e ao fármaco. Por
meio do MEV, observou-se a presença de aglomerados de partículas na forma de
placas e esféricas, com tamanho na ordem de 140,72 nm. O híbrido apresentou boas
propriedades de magnetização, cujo valores foram de Ms=9,38 emu/g, Mr=2,04 meu/g
e HC=257,16 G. Por meio dos resultados obtidos observou-se portanto, que o híbrido
apresentou comportamento bioativo, osteocondutor, osteocondutivo da hidroxiapatita
associadas às propriedades da magnetita e a atividade do fármaco de forma que ele
possa ser incorporado com eficiência em sistemas de carreadores de fármaco visando o
tratamento da osteomielite.
Palavras-chave: Osteomielite, Ciproflonax, Tratamento
1 INTRODUÇÃO
A nanotecnologia está sendo continuamente explorada no campo da medicina
com o objetivo de maximizar as estratégias terapêuticas atuais e minimizar os efeitos
colaterais de bioativos (JAIN et al., 2014). Na última década, a nanotecnologia tem sido
amplamente introduzida para aplicações biomédicas, incluindo distribuição de
medicamentos (carreadores de fármacos) e diagnóstico por imagem, particularmente
na área de diagnóstico e tratamento de câncer (KIM, et al., 2011; CHATTERJEE et al.,
2014, BARKALINA et al., 2014, TIETZE et al., 2013, CHAPMAN et al., 2013).
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Desta forma, a pesquisa científica tem-se voltado para a obtenção de materiais
como, por exemplo, nanopartículas magnéticas (NPM’s), as quais devido as suas
excelentes propriedades magnéticas e elétricas despertam o interesse de inúmeros
pesquisadores. Entretanto, estes materiais apresentam como desvantagem a sua
hidrofobicidade, e a falta de grupos funcionais para conexão direta com biomoléculas
(GNACH e BEDNARKIEWICZ, 2012). Além do que, as NPM’s usadas como carreadores
de fármacos devem apresentar suas superfícies adequadamente revestidas para
diminuir a toxidade e evitar o reconhecimento destas pelo sistema mononucleares
fagocitárias (LIU et al., 2011).
Diante disso, existe uma necessidade de modificar adequadamente a superfície
destas NPM’s com amino silanos, para que as NPM’s possam apresentar melhores
propriedades de adesão e dispersão estável sob condições fisiológicas (KANGO et al.,
2013), gerando assim, novos materiais híbridos que possam ser aplicadas na
biomedicina. Além das NPM’s, outro grupo de materiais cerâmicos que despertam
grande interesse biológico e médico, devido à ocorrência em diferentes espécies
animais e no homem é representado pelas biocerâmicas de fosfato de cálcio, a
exemplo da hidroxiapatita (HAp). Estes materiais são bastante usados na reconstrução
do osso, devido à sua estrutura química semelhante em comparação com a
composição inorgânica do osso humano, apresentando propriedades de
biocopatibilidade, osteointegração e osteocondução (JIANG et al., 2014, GILALBAROVA et al., 2012, HEIMANN, 2013).
Neste sentido, a HAp quando ligada à nanopartículas inorgânicas (magnéticas ou
ópticas) modificadas suas superfícies com amino silanos possibilita a formação de
materiais compósitos híbridos que podem atuar na formação de biossensores
(KANCHANA, et al., 2014; TUDORACHE et al., 2014), que apresentam propriedades
otimizadas em relação a cada componente individual, e dessa forma pode agir como
agente de contraste (ASHOKAN et al., 2010), carreadores de fármacos
(VENKATASUBBU et al., 2013; AGUILAR, 2013), agentes de separação (CUI et al., 2011),
e ferrofluidos (BAKUZIS et al., 2013), por exemplo.
Assim, a literartura reporta que a HAp quando associada com NPM’s de óxido de
ferro tipo a magnetita (Fe3O4) revestidas com aminos silanos formando híbridos
Fe3O4@SiO2, core shell, por exemplo, tem levado a várias pesquisas na comunidade
biomédica devido a estes compósitos híbridos não apresentarem toxicidade, serem
nanoparticuladas, serem fortemente atraídas por um imã, não tender a aglomeração e
ainda se ligarem com biomoléculas e fármacos. A ação das nanopartículas de
magnetita (Fe3O4) pode desencadear a obtenção de sistemas carreadores que possam
ser injetados via intravenosa (KEMPE H e KEMPE M, 2010), endovenosa (LI et al., 2013)
ou mesmo enxertadas in situ (PANSERI et al., 2012) podendo ser direcionada para
vários locais do corpo por aplicação de um imã. Baseados nesses aspectos, compósitos
híbridos que apresentem a biocopatibilidade, osteointegração e osteocondução da
HAp associada as características magnéticas das NPM’s têm sido vastamente
estudadas especialmente para aplicações ortopédicas (HOU et al., 2009; TRAN e
WEBSTER, 2011; PANSERI et al., 2012).
Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo promover a
caracterização estrutural, morfológica, térmica e magnética do compósito híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax visando o entendimento de suas
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propriedades para incorpora-lo como um novo sistema de carreador para aplicação
no tratamento da osteomielite.
2. EXPERIMENTAL
Material e Métodos
O material utilizado neste trabalho foi a HAp sintetizada mediante o método de
precipitação usando a relação de fósforo/cálcio = 1,67 tomando como referência a
metodologia proposta por. O produto resultante da secagem foi triturado em
almofariz ágata, peneirado em malha ABNT 100 mesh (150 µm)e então calcinada 900
ºC por 120 min em forno marca EDG modelo 3000. O produto final foi utilizado para
preparar a formulação do compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax.
O fármaco cloridrato de ciprofloxacino (ciproflonax) adquirido em comercio local
em capsulas de 500mg. O fármaco foi triturado em um almofariz ágata e peneirado
em malha ABNT #325 (44 μm) para posterior introdução no compósito.
A obtenção das NPM’s de Fe3O4 foi realizada usando a técnica de reação por
combustão baseado nos conceitos da química dos propelentes e explosivos de modo
a favorecer a relação estequiométrica oxidante/combustível, Φe= 1 (JAIN et al.,
1981), para se estabelecer a estequiometria da fase de interesse utilizou-se um
reator de micro-ondas modelo RMW-3 da INOVETECH como fonte de aquecimento
para a reação. A síntese foi conduzida sob atmosfera inerte de N 2 com fluxo
constante de 900 mL/s, tempo de gás de arraste (purga) de 5 min e o tempo de
exposição de 2 min. O recipiente utilizado foi um cadinho de sílica vítrea com
capacidade volumétrica de 200 mL e como combustível a glicina, as NPM’s de Fe3O4
foram posteriormente trituradas em um almofariz ágata e peneirado em malha
ABNT #325 (44 μm) para posterior formação do híbrido Fe3O4@SiO2, conforme
metodologia O revestimento das NPM’s com tetraetil ortosilicato (TEOS) e 3aminopropiltrimetoxisilano (APTS), foi baseada na metodologia proposta por Stöber
et al (1968) com modificações como descrito a seguir.
Em um balão de três bocas de fundo redondo de 500 mL adicionou-se 8 mL de
TEOS ao fluído magnético gotejando-se gota a gota uma solução de amônia a 1M, para
ajuste do pH em 11. A mistura permaneceu durante 6 h em um agitador mecânico
FISATOM modelo 713, em seguida foi lavada com etanol e água deionizada, por três
vezes sequencialmente. Posteriormente, essa mistura foi centrifugada e seca a
temperatura ambiente durante 12 hs. Após essa etapa de centrifugação foram
adicionados 4 mL de APTS e 100 mL de etanol, sendo novamente agitada
mecanicamente por 6 horas, seguido de lavagem com etanol e água deionizada para se
obter um pH = 7,0. Novamente a mistura foi centrifugada e seca a temperatura
ambiente durante 12 hs, obtendo-se assim, as NPM’s híbridas (NPM’s@SiO2),
funcionalizados com grupos NH2 reativos.
Para obtenção do compósito, inicialmente a HAp sintetizada no laboratório
foi misturada aos híbrido NPM’s@SiO2 previamente dissolvidos em 60 mL de água
deionizada, sob agitação constante durante 30 minutos usando um agitador
magnético modelo IKA®RH basic KT/C a temperatura ambiente. Após a secagem os
compósitos serão desaglomerados em almofariz de ágata e passado em peneira
ABNT malha 325 mesh (44 µm).
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A adição do fármaco ciproflonax ao compósito foi baseada na metodologia
proposta por Sadighian et al., 2014 quando obtiveram um carreador de fármaco
formado por NPM’s de Fe3O4@SiO2-Doxorrubicina para tratamento do câncer.
Para tanto, inicialmente 100 mg dos híbridos NPM’s@SiO 2 foi disperso em 15
mL de etanol e homogeneizado por meio de um agitador mecânico com velocidade
de 8000 rpm/2 min a temperatura ambiente. Após esse processo, foram adicionadas
duas gotas de ácido acético glacial como catalisador. O fármaco (10 mg) será
adicionado a dispersão coloidal e a reação conjugação será processada durante 48
horas a temperatura ambiente, lavado 3 vezes com água deionizada e etanol, e seco
sob vácuo a 50 ºC durante 24 h.
A caracterização estrutural para determinação das fases, cristalinidade e
tamanho de cristalito do compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax
foi obtido a partir dos dados de difração utilizando-se um difratômetro de raios-X
SHIMADZU (modelo XRD 6000, radiação Cu K). A cristalinidade foi determinada a
partir da razão entre a área integrada do pico referente à fase cristalina e a área
referente à fração amorfa. O tamanho de cristalito foi calculado a partir das linhas de
alargamento de raios X principais de cada amostra por meio da deconvolução da
linha de difração secundária do césio policristalino (padrão) utilizando-se a Equação
de Scherrer.
O espectro de FTIR foi obtido usando um espectrômetro modelo 400 FT-IR/FT-NIR da
marca Perkin Elmer, entre 4000 e 650 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 20 varreduras.
Para análise granulométrica, utilizou-se o equipamento que opera na faixa de 0,3 nm a 8
µm no analisador de nanopartículas SZ-100 series (HORIBA Scientific). O aspecto
morfológico do fármaco foi analisado por meio do microscópio eletrônico de varredura
(MEV) marca Shimadzu, modelo SuperScan SS500. A análise termogravimétrica
(TGA/DrTG) foi realizada em um equipamento da marca Shimadzu, modelo DTG-60 em
atmosfera de N2, fluxo 50mL/min, taxa de aquecimento de 15ºC/min, no intervalo de
temperatura de 25 a 1000 oC. A caracterização magnética foi obtida utilizando um
magnetômetro de gradiente alternado (AGM).
3 RESULTADOS
Na Figura 1 ilustra-se o difratograma de raios do compósito híbrido de
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax. Pode-se observar a predominância de duas
fases: a fase principal constituída por hidroxiapatita Ca5(PO4)3OH e segunda fase da
magnetita Fe3O4, de acordo com as fichas JCPDF 09-0432 e 88-0315, respectivamente.
Não foram observados picos de segunda fase referente a hematita Fe 2O4. A
cristalinidade foi de XX % e o tamanho de cristalito de XX.
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Figura 1: DRX: (a), difratograma padrão da fase Ca(PO4)3OH, difratograma padrão da fase Fe3O4 (b)
espectro padrão da fase Fe2O3 (c), difratograma padrão da fase C11H16N3O2 (d), e difratograma
experimental do híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax (e).

A Figura 2 ilustra o espectro de FTIR referente ao compósito híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax as bandas de adsorção, e os respectivos
comprimentos de onda obtidos a partir do espectro encontram-se reportados na
Tabela 1. Todas essas bandas de absorção relatadas são características compósito
híbrido de Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax e estão em concordância com as
bandas reportadas por quando estudaram
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Figura 2: (a) Espectro de FTIR para o compósito híbrido de Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax na
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Tabela 1: número de onda e bandas de absorção referente ao compósito híbrido de
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax.

As
bandas
observadas
indicam
que
o
compósito
híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax apresenta inúmeras bandas reativas capazes
de se ligar a biomoléculas que possam ser utilizadas no tratamento da osteomielite.
A Figura 3 ilustra a distribuição de diâmetro esférico das partículas equivalente
em
função
do
volume
cumulativo
para
o
compósito
híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax. Pode-se observar uma distribuição
monomodal, simétrico com tamanho mediano de partícula (D50%) = 140,72 nm. Este
resultado está em concordância com o valor de tamanho de cristalito (XX nm)
determinado pelo difratograma de DRX da Figura 1.

517

18
Histograma
Curva

16
14

d (90%)= 164,86 nm

80

Frequencia (%)

12
10

60

8
40

d (50%)= 140,72 nm

6
4

20

Volume cumulativo (%)

100

2
0

0
d (10%)= 120,11 nm
10

100

-2
10000

1000

Diametro da particula (nm)

Figura
3:
Distribuição
granulométrica
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax.

do

compósito

híbrido

A Figura 4 ilustra a micrografia obtida por MEV referente ao compósito híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax. Pode-se observar mediante a Figura 4a uma
morfologia onde as partículas e aglomerados encontram-se na forma de placas ou
agulhas, formando grandes aglomerados constituídos por pequenas placas de forma
hexagonal interconectadas, bem definidas. E distribuídos na sua superfície observa-se
aglomerados que provavelmente é constituído pelo híbrido Fe3O4@SiO2 e pelo
fármaco ciproflonax na forma esférica ou de novelos, irregulares constituídos de
partículas pequenas, com baixa porosidade interpartícula. As partículas se encontram
interligadas por força fortes, devido à baixa porosidade observada inter partícula
(Figura 4b).

a

Figura
4:
Microscopia
eletrônica
de
varredura
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax: 5 µm (a) e 1 µm (b).

b
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híbrido

A Figura 5, ilustra as curvas TGA e DTG referente ao compósito híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax. Verifica-se a presença de três estágios de
perda de massa. O primeiro, entre (30,70 - 184,10 ºC), correspondente a uma perda de
0,875% condizente a perda de água livre e/ou à água de ligação. Na etapa seguinte, a
segunda perda de massa ocorre entre (184,10 - 498,69 ºC) e é uma característica de
algumas cristalizações desordenadas ou fase amorfa do fármaco e decomposição da
sílica proveniente do revestimento das NPM’s de Fe3O4. Entre as temperaturas de
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(498,69 – 842,90 ºC) ocorre uma perda de 6,01 % proveniente à decomposição do
fármaco logo após a sua fusão, oxidação da Fe3O4 e descarbonatação do CO3 2- e grupos
dos cristais da HAp.
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Figura 5: Curvas TGA e DTG do compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax.

Este resultado está em concordância aos resultados apresentados por SilvaJúnior et al., (2008) quando fizeram a análise térmica de micropartículas
biodegradáveis contendo cloridrato de ciprofloxacino obtido pela técnica de secagem
por pulverização e observaram três perdas de massa. A primeira entre (113-139 ºC)
com perda de massa de 4,5%, devido a desidratação. Entre (152,8-184 ◦C) ocorreu uma
perda devido a cristalização desordenada ou fase amorfa do fármaco. E no intervalo de
(285-315 ◦C) a perda de massa foi atribuída à decomposição de fármaco logo após a
sua fusão.
Na Figura 6 encontra-se ilustrado a curva de histerese do compósito híbrido de
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax. Pode-se observar a formação de um ciclo M x
H característico de um material ferrimagnético que apresenta curva estreita e indica,
uma característica de um material magnético mole (em que se tem fácil magnetização
e desmagnetização). A magnetização de saturação foi de Ms = 9,38 emu/g; a
magnetização resultante Mr = 2,04 emu/g e a coersividade Hc = 257,16 G. Pode-se
observar, portanto, que o compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax
obtido apresenta propriedades magnéticas interessantes como um novo sistema de
carreador para aplicação no tratamento da osteomielite.
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Figura 6: Curva de histerese do compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax (a) e
ampliação de (-3000 - 3000 KOe).

5. CONCLUSÕES
Por meio dos resultados obtidos pode-se concluir que:







O compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax é constituído por duas
fases, a fase principal constituída por hidroxiapatita Ca5(PO4)3OH e segunda fase da
magnetita Fe3O4 com cristalinidade de XX % e um tamanho de cristalito de XX nm.
Os espectros de FTIR evidenciaram a presença de bandas reativas capazes de se ligar a
biomoléculas e morfologicamente concluiu-se que o compósito híbrido
Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax é formado de partículas e aglomerados na
forma de placas e distribuídos na sua superfície observa-se aglomerados na forma
esférica, irregulares e tamanho mediano de partícula (D50%) = 140,72 nm, com uma
distribuição monomodal e simétrica.
Termicamente foi observado 3 estágios de perda de massa sendo que à decomposição
do fármaco logo após a sua fusão a oxidação da Fe3O4 e a descarbonatação do CO3 2- e
grupos dos cristais da HAp ocorreram na faixa de (498,69 – 842,90 ºC).
O compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax em estudo mostra
comportamento ferrimagnético.
Estas características permitem auxiliar no entendimento das propriedades do
compósito híbrido Fe3O4@SiO2/hidroxiapatita/ciproflonax de forma que ele possa ser
incorporado com eficiência em sistemas de carreadores magnéticos visando o
tratamento da osteomielite.
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Abstract. Biomechanical evaluation of trabecular bone microarchitecture contributes in
the evaluation of risk for fractures associated with osteoporosis and it is crucial in
deciding preventive strategies. One of most widely used clinical technique for the
diagnosis of osteoporosis by health workers is bone dual-energy X-ray absorptiometry
(DXA). However, doubts about its accuracy motivate the introduction of congruent
technical analysis such as calcaneal ultrasonometry (Quantitative Ultrasonometry QUS). The aim of this study was to correlate the results of Bone Quality Index (BQI)
determined by bone ultrasonometry of calcaneus of thirty (30) individuals classified as
normal bone, osteopenic and osteoporotic, with elastic modulus (E) and tension in the
fracture resistance limit (TFRL) of the axial compression test (experimental standard
gold) of ninety (90) proof bodies of human trabecular bone of vertebrae (cadavers),
which was extracted from the thoracic regions 12 (T12) and fourth lumbar 1 (L1 and L4).
The analysis of variance ANOVA showed significant differences (p = 0,001) for E, TFRL
and extremely significant (p = 0,0001) to BQI. Correlation (r) was moderated by
Spearman method between BQI with E (r = 0,499) and TFRL (r = 0,508). It was
concluded that the calcaneus ultrasonometry technique has allowed moderately
predict the quality of bone microarchitecture and risk of bone fracture associated with
osteoporosis in human vertebrae.
Keywords: Osteoporosis; Calcaneus ultrasonometry, Trabecular bone, Human
vertebra, Axial compression test.

1. INTRODUCTION

Osteoporosis is defined as metabolic bone disorder or skeletal disease
characterized by low bone mass and micro architectural deterioration of bone tissue.
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In general, osteoporosis occurs in women from the menopause (usually over 50),
attributed to declining levels of estrogen and men (usually over 70) by testosterone
deficiency or estradiol (Ebeling, 2008; SOGC, 2014). Osteoporosis is characterized by
progressive loss of bone mass, increased porosity, deterioration of microarchitecture,
cracks, degradation of collagen fibers, unbalance in resorption rate and bone
formation. Specifically in trabeculae occur reduction of connectivity, number, thickness
and deterioration of plate to rod format (Parfitt et al., 1987; NOF, 2014). These
isolated or combined factors cause lower resistance and fracture risk, with little or
without trauma, mainly in trabecular bone from regions of femoral neck and vertebrae
(Hernlund et al., 2013), increasing morbidity and mortality (Kanis et al., 2013).
Trabecular bone denominated from Latin for trabeculae, that means, "small beam", is
considered a composite material, viscoelastic, heterogeneous and anisotropic (Cauley
et al., 2010; Doblaré, Garcia and Gomez, 2004). It presents a complex structure with
irregular organization wich is dependent on the applied mechanical stress (Cesar et al.,
2013).
Bone mineral density (BMD) (measured in g/cm2) evaluated by DXA is the main
clinical method (gold standard) in the prediction of morphometric vertebral fracture in
postmenopausal women, however it can not predict osteoporosis accurately because
only evaluates the density as a relevant parameter (Watts et al., 2005; Adams, 2013).
The QUS of calcaneal bone is considered a low-cost technique, a fast exam and
with absence of ionizing radiation. This technique allows clinical assessment of bone
quality from the elastic properties which vary in function of bone loss (Raum et al.,
2014). Most commonly used parameters are the speed of sound (SOS), broadband
ultrasound attenuation (BUA) and bone quality index or "stiffness index" (BQI)
(Guglielmi and Terlizzi, 2009). BQI is a measure that is not necessarily the mechanical
strength of bone, calculated from normalized values of SOS and BUA (BQI = 0,67 x
BUA+ 0,28 x SOS - 420) based on the average young adult (Liu et al., 2012), usually
expressed as "T-scores," the same manner as those obtained by DXA (Shenoy, Chawla
and Sandhu, 2014) and classified as normal bones (> than -1), osteopenia (-2.5 to -1)
and osteoporotic (< than 2.5) (NOF, 2014). Axial compression tests allow to analyze the
biomechanical behavior of cylindrical or cubic bodies of trabecular bone (dry or wet)
with standardized dimensions. The axial compression is the most frequent charging
mode on physiological status and allows the characterization of bone quality by the
analysis of the elastic modulus (E) (calculated on the basis of the area) and strain at
fracture strength limit (TFRL) associated with osteoporosis (Roux et al., 2010; Syhrom,
Kandir and O´Chsner, 2011).
The hypothesis of this study is based in the existence of correlation and significant
differences between BQI values of trabecular bone from calcaneus of 30 Brazilian
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individuals (human cadavers). Which were classified as normal bone (considered
healthy bones), osteopenic and osteoporotic by the technique of QUS with the physical
property (E) and mechanical (TFRL) obtained in axial compression test in 90 proof
bodies of vertebral regions T12, L1 and L4.
2. CASUISTIC, MATERIALS and METHODS

Vertebral segments of human cadavers were extracted from the thoracic region
10 (T10) to 5 lumbar (L5), according to the procedures approved by the Research
Protocol nº 408/11 of the Research Ethics Committee of the Medical School of the
University of São Paulo (CEP-USP) and regulations established by the by directorate of
the Capital Death Service (SVOC) (www.svoc.usp.br). The vertebrae of the regions T12
and L1 was chosen because they have a higher rate of fractures and L4 better
distribution of trabeculae and axial alignment to the cranial-caudal axis in the vertebral
body (Suzuki, 2009). The number (N = 8.64) samples determined as a function of
quantitative variables for an infinite population (Fontelles et al., 2010), defined by Eq.
2.1.
2

 Z SD 
N =   2   N = 8, 64
 SE 

(2.1)

Z /2 critical value for the desired degree of confidence (usually: 1.96 (95 %)), standard

deviation of the average (SD = 1.80 MPa) and standard error of the average (SE = 1.2
MPa) (Kunkel et al., 2008). Adopted the minimum sample size N = 10 / normal group,
osteopenic and osteoporotic (total N = 30 subjects).
Cadavers selected to cause death known, 12h interval after death, aged over 21
years and excluded if diagnosis of infectious diseases, trauma history, deformities,
cancer, injuries or signs of surgeries on the thoracic-lumbar region and deformation or
excessive fatty tissue layer in the feets.
QUS measurements in calcaneus were performed by the ultrasonometry Aquilles
Insight equipment (GE MEDICAL SYSTEMS LUNAR®) individually three (03) times on the
left and right foot, opting for general average between them.
During the extraction of the vertebral segments, the cadavers were placed in the
dorsal decubitus position and location of vertebrae interest were performed by using a
surgical needle inserted in the adjacent intervertebral discs (T10 to L5) and identified. It
used if appropriate surgical tools to dissect and separate the vertebrae from the discs
and vertebrae were immediately stored in chest freezer (commercial) at -20 °C.
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Samples extracted using trephine drill (www.factorycirurgico.com.br) with internal
diameter of 10 mm, at low speed (bench drill) (Fig. 2.1a). Order to avoid excessive
heat, crushing or shearing of the trabeculae at the moment of penetration of trephine
(axial direction), the vertebral bodies were kept at freezing conditions. The upper and
lower faces (axial) of the cut samples (diamond disk) orthogonally to obtain parallelism
to achieve the standard dimensions of 20 mm height (Fig. 2.1b) in the form of proof
bodies. The most of bone marrow was removed (Fig. 2.1c) with application of
physiological saline (sodium chloride 0.9 %) and stored in amber vial (protection
against degradation from light) in refrigeration temperature (4 °C).

a)

b)

c)

Figure 2.1 - Vertebral body penetration through the trephine drill; b) Cylindrical specimens of
trabecular bone; c) Proof bodies (20x10) mm without bone marrow of L1 region, classified as
normal, osteopenic and osteoporotic.

The proof bodies (20x10) mm were immersed in saline and kept at room
temperature condition (21 °C) for 1 hour for analysis in Universal Mechanical Testing
(KRATOS brand, model K5002, 100 kgf load cell), shown in Fig. 2.2.
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Figure 2.2 - Universal machines mechanical test axial compression and traction, Kratos, K5002
model.

Tests performed at the Biomechanics Laboratory (LIM 41) / Institute of
Orthopedics and Traumatology (IOT-FMUSP), São Paulo, Brazil. Due to the inexistence
of a specific rule in the ASTM (American Society for Testing and Materials) for
compression tests on trabecular bone, we have used the lowest compression rate of 5
mm / min to minimize experimental errors.
We have used the Spearman's rank correlation test (coefficient of correlation ρ or
rho), for analysis of independent parameters and non-parametric analysis. We adopted
linear correspondence when the calculated correlation coefficient (r) was equal or
greater than the critical value (rc) (Fontelles et al., 2010), given by Eq. 2.2.

2



 Z 2 + Z  
N = 4+
  rc  0, 499  0,5
 0,5ln  1  rc  



 1  rc  

(2.2)

N number of samples (N = 30), Z /2 critical value for the desired degree of confidence
(usually: 1.96 (95 %)), Zβ critical value for the degree of confidence adopted (value of
0.84 (20%)). The correlation (r) Pearson expresses quantitatively the relationships
between two variables is classified as: r = 1 (perfect correlation); r = 0.8 → 1 (very high
correlation);
r = 0.6 → 0.8 (high correlation) and r = 0.4 → 0.6 (moderate
correlation). Therefore, all correlation value equal or above rc = 0.499 is accepted,
otherwise rejected.

526

3. RESULTS

The results of descriptive statistics (mean - M, median - Md, standard deviation SD, standard error - SE, minimum value - Min, maximum value - Max, variational
coefficient - VC) of BQI of individuals are presented in Table 1.

Table 3.1 - Descriptive statistics of BQIs of 30 individuals classified as normal, osteopenic and
osteoporotic bone by the ultrasonometry of the calcaneus
BQI
Group

M

Md

SD

SE

Min

Max

CV (%)

N

Normal

107,167 100,417 18,764 5,934 77,000 133,000 17,509 10

Osteopenic

72,017

71,417

6,518

2,061 60,333

80,333

9,051

10

Osteoporotic

53,950

55,750

5,364

1,696 41,833

60,500

9,943

10

The results of the physical properties (E) and mechanical (TFRL) of 90 proof bodies
of trabecular bone proportionally distributed by regions T 12, L1 and L4 of 30 vertebral
segments (30 human cadavers), determined by the axial compression mechanical tests
and shown in the
tables 2-3. Table 4 shows the values of the respective
correlations of the parameters of the BQI, E and TFRL who went through the Spearman
test.

Table 3.2 - Descriptive statistics of mean E of trabecular bone between the regions T12, L1 and
L4 of 30 human vertebral segments, determined by mechanical testing of axial compression
and classified as normal, osteopenic and osteoporotic bone by the QUS.
Group

M
(MPa)

Md
(MPa)

SD
(MPa)

SE
(MPa)

Min
(MPa)

Max
(MPa)

VC
(%)

N

Normal

134,693

148,763

50,999

16,127

52,089

196,301

37,86
3

1
0

Osteopênic

85,475

89,364

32,397

10,245

45,946

134,882

37,90
3

1
0
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Osteoporót
ic

65,119

60,374

23,905

7,559

38,618

105,825

36,71
0

1
0

Table 3.3 - Descriptive statistics of mean TFRL of trabecular bone between the regions T12, L1
and L4 of 30 human vertebral segments, determined by mechanical testing of axial
compression and classified as normal, osteopenic and osteoporotic bone by the QUS.
Group

M (MPa) Md (MPa) SD (MPa)

SE (MPa)

Min (MPa) Max (MPa) VC (%)

N

Normal

2,270

2,358

1,142

0,361

0,711

4,789

50,318

10

Osteopênic

1,239

1,202

0,476

0,151

0,617

1,889

38,404

10

Osteoporótic

0,944

0,828

0,396

0,125

0,477

1,536

41,960

10

Table 3.4 - Correlation of BQI, E and TFRL by Spearman test.
Variable

Correlation

r

Age (years)

-0,501

E (MPa)

0,499

TFRL (MPa)

0,508

E

Age (years)

-0,584

TFRL

Age (years)

-0,684

BQI

3.1 Discussion

Mean values and standard error (Table 3.1) of BQIs between individuals (human
cadaveres) between the vertebral segments (T12, L1 and L4) are higher (107,167 ±
5,934) in the normal group, intermediate (72,017 ± 2,061) in osteopenic and lower
(53,950 ± 1,696) in osteoporotic. The VC were low for osteopenic group (9,051%),
osteoporosis (9,943%) and average for the normal group (17,509%). Normality test by
Shapiro-Wilk method showed no significant differences (p) to the normal (0,414),
osteopenic (0,646) and osteoporotic group (0,122), considered parametric. ANOVA
test showed highly significant differences (0,0001) between normal, osteopenic and
osteoporotic group. Multiple comparisons by Tukey Kramer HSD showed extremely
significant differences (0,0001) between the normal / osteopenia group, normal /
osteoporotic group and very significant (0,006) to osteopenic / osteoporotic group.
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The mean values and standard errors (Table 3.2) of the E between the vertebral
segments (T12, L1 and L4) are higher (134,693 ± 16,390 MPa) in the normal group,
intermediate (85,475 ± 10,245 MPa) and smaller osteopenic (65,119 ± 7,559 MPa)
osteoporosis. Very high VC for the middle of the vertebral segments of the groups.
Normality test by Shapiro-Wilk method, no significant differences for the normal
(0,378), osteopenic (0,283) and osteoporotic group (0,363), considered parametric.
ANOVA showed very significant differences (0,001) between the normal, osteopenic
and osteoporotic groups. Multiple comparisons by Tukey Kramer HSD significant
differences of normal / osteopenic groups (0,871) and normal / osteoporotic groups
(0,010).
The value of the average and standard error (Table 3.3) of TFRL between the
vertebral segments (T12, L1 and L4) was higher (2,270 ± 0,361 MPa) for the normal
group, intermediate (1,239 ± 0,151 MPa) osteopenic and lower (0,944 ± 0,125 MPa)
osteoporosis. There has been a gradual trend towards a reduction the average values
between the vertebral segments of the normal group for osteoporosis. The mean
vertebral segments of the groups had very high VC. Normality test by Shapiro-Wilk
method showed no significant differences for the normal (0,291), osteopenic (0,184)
and osteoporosis groups (0,223), considered parametric. ANOVA, highly significant
differences (0,001) between the normal, osteopenic and osteoporotic groups. Test for
multiple comparisons by Tukey HSD Kramer, significant differences between the
normal / osteopenia groups (0,013) and significant between normal / osteoporotic
groups (0,001), but did not indicate significant difference between the groups with
osteopenia / osteoporotic (0,657).
The results showed that BQI and the TFRL of normal group were significantly
higher than the osteoporotic and osteopenic group. This situation is justified due to
higher mineral density and bone strength of the trabecular bone calcaneus in healthy
subjects. One hypothesis of the smallest significant differences in the values of BQIs
of groups this in the inaccuracy of the QUS in defining the transition point from
osteopenia to osteoporosis.
The BQI parameters (Table 3.4) showed moderate correlations (r) inversely
proportional to the parameters of age (- 0,501), directly proportional to the
parameters E (0,499) and TFRL (0,508). O E had moderate correlation inversely
proportional to age (- 0,584) and superior to those found in BQI (-0,501). However and
present no correlaçãom with TFRL. The TFRL was highly correlated inversely with age (0.684).
The results indicated complementarily use of calcaneal bone ultrasonometry
technique in the therapeutic evaluation of trabecular bone fracture risk of human
vertebrae associated osteoporosis, and differentiate the groups considered normal,
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osteopenic and osteoporotic. However, not as a substitute method the bone
densitometry (DXA) of human vertebras (gold standard clinical), but as additional
clinical examination.

4. CONCLUSION

The axial compression test of human vertebrae bodies (cadaveres) has allowed to
analyze the mechanical and physical properties of bones, and identified by the
Spearman correlation test parameters that best represent bone quality and fracture
risk.
The suggested hypothesis was confirmed, there was a moderate correlation of the
results of the BQI, determined by bone ultrasonometry of calcaneal with the age of the
individual, E and TFRL analyzed by axial compression tests.
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DESENVOLVIMENTO DE MATRIZES FIBROSAS COMPOSTA POR POLI (εCAPROLACTONA) E POLI (L- ÁCIDO LÁTICO) - PCL/PLLA - COM AÇÃO
ANTIBACTERIANA NO USO DA CICATRIZAÇÃO E REGENERAÇÃO
TECIDUAL
Micheli T.O. Machado¹, Jean Jacques Bonvent¹, Stella A. A. Pinto², Cecília A. C. Zavaglia², Arnaldo R.
Santos Jr¹.
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH)¹, Universidade Federal do ABC, Santo
André e Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)², São
Paulo, Brasil.

Resumo. A perda da integridade da pele pode gerar vários tipos de problemas e levar o paciente
até mesmo à morte, dependendo do comprometimento da lesão. Estudos que visam buscar curativos
capazes de acelerar o processo de regeneração da pele são cada vez mais importantes. A medicina
regenerativa juntamente com a engenharia de tecidos tem como objetivo reconstruir, reparar ou
substituir o tecido danificado. Foram construídas matrizes tridimensionais (scaffolds) incorporadas à
tetraciclina, à base de soluções poliméricas compostas por blendas PCL/PLLA (50/50%) e tetraciclina,
usando a técnica de rotofiação. Para analise morfológica foi utilizado o Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV), modelo JCM 6000(Jeol) e microscópio invertido de fluorescência, modelo DMI 6000
(Leica). Obtivemos materiais fibrosos com diâmetro de fibras entre 2 a 5 µm. E em menor quantidade
foram observadas fibras menores que 2 µm. As fibras mostraram-se homogêneas, na observação de
fluorescência, indicando uma boa incorporação da tetraciclina ao material. Nossos resultados apontam
para a produção de fibras em escala nanométricas e micrométricas incorporadas com tetraciclina, e
pode ser utilizado para procedimentos de engenharia tecidual ou regeneração tecidual guiada.

Palavras-chave: biomateriais, engenharia de tecidos, poli(ε-caprolactona), poli(L- ácido lático),
tetraciclina.

1.

INTRODUÇÃO

Cerca de 1,5 bilhões de pessoas possuem algum tipo de doença de pele no mundo.
Anualmente dados da OMS apontam que 6 milhões de pessoas sofrem de
queimaduras, só nos EUA mais de 3 milhões de pacientes sofrem de Feridas crônicas
(Yildirimer; Thanh; Seifalian, 2012; Pereira et al., 2013; Valacchi et al., 2012).
Desta maneira, a importância de estudos que visam buscar curativos capazes de
interagir com o tecido lesado e de acelerar o processo de regeneração tecidual, está
diretamente ligada aos custos gerados pelos tratamentos de patologias relacionadas à
deficiência cicatricial (Mendonça & Coutinho-Netto, 2009).
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A medicina regenerativa juntamente com a engenharia de tecidos utilizam a
combinação de métodos da Biologia celular e Tecidual com as áreas da Engenharia e
Cirurgia com o objetivo de reconstruir, reparar ou substituir o tecido danificado ou que
esta faltando estimulando sua capacidade regenerativa a um estado mais próximo
possível à arquitetura original (Glotzbach et al., 2011; Hench, 1998; Santos Jr et al.,
2009; Atala, 2009).
A bioengenharia de pele surgiu para atender à necessidade de cobertura de
queimaduras extensas, mais tarde, foi aplicada também para o tratamento de úlceras
crônicas. A substituição do tecido da pele tem sido usada como terapia alternativa,
provindos dos avanços tecnológicos na fabricação de biomateriais e em cultura de
células (Gómez; Soto; Múnera, 2012).
Para reparar ou melhorar as funções biológicas de tecidos que estão danificados ou
tenha deixado de desempenhar o seu papel, a utilização de três componentes
essenciais: uma matriz (scaffold) biocompatível, um componente celular e moléculas
bioativas são necessários (Puente et al., 2011; Cardoso & Arruda, 2009).
Matrizes são estruturas tridimensionais que podem derivar de células em cultura que
formam arcabouços de Matriz Extracelulares (MEC) ou construídos por polímeros
naturais, sintéticos, cerâmicas e metais. Devem conter poros de um tamanho máximo
que permita a entrega suficiente de células e um mínimo para manter a resistência
mecânica inicial (Pereira et al., 2013; Berry et al., 2004).
Atualmente, busca-se biomateriais que possam interagir e estimular o tecido receptor
e que não sejam prejudiciais aos tecidos (Santos Jr & Wada, 2007).
Estratégias avançadas oferecem uma alternativa eficaz através da combinação de
biomateriais, células, fatores de crescimento e técnicas avançadas de biofabricação
(Yildirimer; Thanh; Seifalian, 2012; Pereira et al., 2013).
Os substitutos de pele estão disponíveis para fornecer cobertura temporária ou
permanente. Os biossintéticos estão sendo criados para mudar o paradigma do
tratamento de feridas. Ao dar suprimento à ferida com fatores de crescimento e
substâncias biológicas, podemos ajudar a aumentar ou modular o processo de
cicatrização de feridas em si (Murphy & Evans, 2012).
O PLA [poli (acido láctico)] e o PCL [poli (e-caprolactona)] são um dos biomateriais
biorrebsorvíveis mais usados nas técnicas de engenharia de tecidos pelo fato de serem
naturalmente excretados pelas vias metabólicas (Barbanti; Zavaglia; Duek, 2005 e
Barbanti et al., 2011).
O uso de poli (ácidos α-hidroxi) na regeneração de tecidos tem se mostrado promissor,
o mais comum é o poli (ácido láctico) (PLA), em mistura racêmica (ácido DL-Lático)
(PDLLA) ou como um dos seus enantiômeros, poli (L-Lático) (PLLA) e poli (Lático-D)
(PDLA) (Mistura et al., 2013).
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O Poli (L-lático) (PLLA), derivado da racêmica dos enantiômeros do PLA, é excretado via
ciclo de Krebs liberando CO2 e água. Apresenta alta força mecânica, comportamento
termoplástico e característica cristalina, gerando fragmentos cristalinos durante sua
degradação que por possuírem alta massa molar não são absorvidos pelas vias
metabólicas (Mistura et al., 2013).
Muitas tentativas têm sido feitas para melhorar as propriedades mecânicas de PLLA
através de fabricação de misturas com outros polímeros e materiais compostos com
argila ou fibras naturais (Todo et al., 2007).
PLLA quando comparado ao PCL é mais susceptível à degradação por hidrólise e
mostra mais rápida biodegradabilidade, porém, suas aplicações são limitadas devido a
falta de resistência (Lebourg; Antón; Ribelles, 2008).
O Policaprolactona (PCL) foi um dos primeiros polímeros sintetizado, sendo
disponibilizado no mercado após esforços para identificar polímeros sintéticos que
poderiam ser degradados por microorganismos, é caracterizado por uma boa
permeabilidade com hidrólise lenta e têm sido amplamente aproveitado para
melhorar a elasticidade (Woodruff & Hutmacher, 2010; Vilay et al., 2010, Monticelli et
al., 2014).
O PCL é um polímero semi-cristalino, hidrofóbico e sua cristalinidade tende a diminuir
com o aumento do peso molecular, possui boa solubilidade, baixo ponto de fusão
entre 59-64°C e ótima compatibilidade de mistura (Woodruff & Hutmacher, 2010).
A blenda formada pelos polímeros, Poli (L-Lático) (PLLA) e poli (ε-Caprolactona) (PCL),
tem atraído cada vez mais atenção ao longo dos anos por causa de suas potenciais
aplicações como materiais biomédicos (Lebourg; Antón; Ribielles, 2008, Vilay et al.,
2010).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Preparação das amostras
Foram construídas matrizes tridimensionais (scaffolds) incorporadas à tetraciclina, à
base de soluções poliméricas compostas por blendas PCL/PLLA (50/50%) e tetraciclina,
usando a técnica de rotofiação. Foram feitas 4 concentrações de soluções, utilizando o
clorofórmio e a acetona como solvente: 3%, 5% e 7% (m/v) com clorofórmio; 5% (m/v)
com 80% de clorofórmio e 20% de acetona. As soluções ficaram sob agitação em
temperatura ambiente por 1 hora.
Para a incorporação da Tetraciclina a mesma foi dissolvida em DMF –
dimetilformaldeído e adicionado á solução polimérica. A preparação do material foi
feita por rotofiação utilizando equipamentos disponíveis no departamento de
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engenharia de materiais (DEMA) da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM),
Unicamp.

2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Os materiais foram recobertos por ouro em sputter (Scancoat Six) e observados em
microscópio eletrônico de varredura JCM 6000 (Jeol).

2.3. Microscopia de fluorescência
Para possível visualização a incorporação da tetraciclina, as diferentes amostras foram
observadas em microscópio de luz invertido de fluorescência, modelo DMI 6000
(Leica).

3. RESULTADOS

3.1. Microscopia eletrônica de varredura

Podemos observar fibras delgadas em pequena quantidade e com grande número de
beads (contas) porosas em todas as amostras (ver figuras 1,2 e 3). Observamos que a
porosidade varia com a incorporação da tetraciclina.

Figura 1. Fibras obtidas a partir de solução a 5% pela técnica de rotofiação. No campo controle são
fibras sem tetraciclina e no campo tetraciclina são fibras incorporadas ao antibiótico tetraciclina. As
fibras controle possuem mais esferas que por sua vez apresentam mais porosidade quando comparadas
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com as fibras incorporadas com Tetraciclina. As fibras contendo Tetraciclina possuem muitas fibras e
esferas com poros menos definidos.

Figura 2. Fibras obtidas a partir de solução a 7% pela técnica de rotofiação. No campo controle são
fibras sem tetraciclina e no campo tetraciclina são fibras incorporadas ao antibiótico tetraciclina. As
fibras controles possuem muitos poros e esferas porosas. As fibras contendo tetraciclina possuem
esferas com poroso menos definidos quando comparadas às controles.

Figura 3. Fibras obtidas a partir de solução a 20.80% pela técnica de rotofiação. No campo controle são
fibras sem tetraciclina e no campo tetraciclina são fibras incorporadas ao antibiótico tetraciclina. As
fibras controles possuem muitos poros e esferas porosas. As fibras contendo tetraciclina possuem
esferas sem aparência de poros e com menos quantidade de fibras quando comparadas às controles.
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3.2. Microscopia de fluorescência

A molécula de tetraciclina possui propriedade luminescente proveniente de seus anéis, as amostras
apresentaram fluorescência de forma homogênea, demonstrando uma boa incorporação ao material
conforme visto nas figuras 4, 5 e 6.

Figura 4. Fibras obtidas a partir de solução a 5% pela técnica de rotofiação. O campo
claro demonstrando as fibras controle e as fibras incorporadas à tetraciclina.
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Figura 5. Fibras obtidas a partir de solução a 7% pela técnica de rotofiação. O campo
claro demonstrando as fibras controle e as fibras incorporadas à tetraciclina.

Figura 6. Fibras obtidas a partir de solução a 20.80% pela técnica de rotofiação. O
campo claro demonstrando as fibras controle e as fibras incorporadas à tetraciclina.
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4. DISCUSSÃO

No MEV foram observados materiais fibrosos com diâmetro de fibras entre 2 a 5 µm, e
em menor quantidade, fibras menores que 2 µm. Em todas as concentrações as fibras
formaram esferas. As fibras controles mostraram-se possuir mais esferas porosas
quando comparadas as fibras incorporadas à tetraciclina. Somente nas fibras7%
controle foi observado fibras com poros. Nas fibras 20.80% com tetraciclina houve
diminuição de fibras e porosidade nas esferas quando comparadas às controles. A
solução de concentração 3% não formou fibras. Apesar das analises das fibras em
todas as concentrações, somente a concentração 7% produziu quantidade favorável
para uma possível produção em larga escala. Demonstrando que quanto maior a
concentração da solução polimérica mais fibras são formadas.
Na observação de fluorescência, foram tomados todos os cuidados necessários de
padronização de parâmetros para que a emissão de fluorescência fosse igual para
todos os materiais. As fibras mostraram-se homogêneas, desta maneira, indicando
uma boa incorporação da tetraciclina ao material. Nossos resultados apontam para a
produção de fibras em escala nanométricas e micrométricas incorporadas com
tetraciclina, e pode ser utilizado para procedimentos de engenharia tecidual ou
regeneração tecidual guiada.
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FIBROUS MATRIX DEVELOPMENT OF POLY (Ε-CAPROLACTONE) AND
POLY (L-LACTIC ACID) – (PCL / PLLA) - WITH ANTIBACTERIAL ACTIVITY
FOR USE OF HEALING AND TISSUE REGENERATION
Micheli T.O. Machado¹, Jean Jacques Bonvent¹, Stella A. A. Pinto², Cecília A. C. Zavaglia², Arnaldo R. dos
Santos Jr¹.
Center of Natural Sciences and Humanities (CNSH)¹, Federal University of ABC, Santo
André e Faculty of Mechanical Engineering of the State University of Campinas (UNICAMP)², São Paulo,
Brazil.

Abstract. Loss of skin integrity can generate several types of problems and result in the even
death patient, depending on the injury commitment. Studies aimed at seeking curative able to accelerate
the process of skin regeneration are becoming more important. Regenerative medicine together with
tissue engineering aims to rebuild, repair or replace damaged tissue. Three dimensional matrices were
constructed (scaffolds) incorporated into the tetracycline-based polymer blend solutions composed of
PCL / PLLA (50/50%) and tetracycline using the rotofiação technique. For morphological analysis was
used Scanning Electron Microscope (SEM), JCM 6000 model (Jeol) and inverted fluorescence microscope,
model DMI 6000 (Leica). We obtained fibrous materials with fiber diameter between 2 and 5
micrometers. And fewer smaller fibers were observed than 2 micrometers. The fibers if shown
homogeneous in the fluorescence observation, indicating good incorporation of the material tetracycline
Our results indicate the production of fibers in nanometer and micrometer scale incorporated with
tetracycline, and can be used for tissue engineering or guided tissue regeneration dealing.

Key words: biomaterials, tissue engineering, poly (ε-caprolactone), poly (L-lactic acid),
tetracycline.
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Resumo. Este trabalho reporta o estudo sobre a estrutura, morfologia, estabilidade
térmica e característica magnética do fármaco ciproflonax, visando o entendimento de
suas propriedades para incorpora-lo em um novo sistema de carreador magnético para
aplicação no tratamento da osteomielite. O ciproflonax foi adquirido em capsula de
500 mg, triturado e caracterizado por difração de raios-X (DRX), espectrometria de
dispersão de energia de Raios-X (EDX), distribuição granulométrica, análise térmica,
microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho (FTIR) e
medidas magnéticas. Os resultados indicam que o fármaco cloridrato de ciprofloxacino
(ciproflonax) é constituído por três fases, sendo a fase principal o C11H16N3O2 (5-etil-6hidroxi-2- (1-piperidil) pyrimidin-4-ona. A análise semi-quantitativa evidenciou a
presença preponderante do cloro e dos óxidos, Na2O, SiO2, SO3, TiO2. Os espectros de
FTIR evidenciaram a presença de bandas reativas capazes de se ligar a biomoléculas e
morfologicamente é formado por aglomerados grandes na forma de novelos
constituído por partículas nanométrica, com
uma distribuição monomodal.
Termicamente foi observado 4 estágios de perda de massa sendo que a decomposição
ocorreu no intervalo entre 452 e 800 ºC. O fármaco em estudo mostra dois
comportamentos magnéticos simultâneos o paramagnético para baixo campo (<3000
Oe) e o diamagnético para alto campo aplicado (>3000 Oe)
Palavras-chave: osteomielite, ciproflonax, tratamento, carreador de fármaco
1 INTRODUÇÃO
O termo osteomielite engloba um amplo grupo de doenças infecciosas,
caracterizado por uma infecção do osso e/ou medula óssea. A patogênese dessa
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doença pode seguir aguda, subaguda ou crônica e envolve uma série de fatores do
hospedeiro e do patógeno contributivos. A classificação etiológica comumente usada
distingue três tipos de osteomielite hematogênica: i) doença aguda ou crônica
semeado por organismos na corrente sanguínea, ii) disseminação local de uma fonte
contígua de infecção e iii) osteomielite secundária relacionada com insuficiência
vascular (ROY et al., 2012). Esta inflamação no osso é causada, sobretudo por
bactérias, como Staphylococcus aureus (WONG et al., 2014; LEE et al., 2013) sendo o
organismo causador predominante Haemophilus influenzae e estreptococo do grupo B
(WILLIAMS et al., 1994; TANG et al., 2001) são causas comuns em crianças; bactérias
gram-negativas (como E. coli) (PARK et al., 2014; CARVALHO et al., 2012; KIM et al.,
2014), no adulto e diabético; Staphylococcus epidermidis em usuários de drogas
intravenosas e pacientes com próteses. Os vírus, fungos e protozoários também são
reconhecidos como organismos causadores particularmente em pacientes imuno
comprometidos (BHAT e GUPTA, 2014).
Avanços na terapia antimicrobiana melhoraram o potencial de cura e, ao
mesmo tempo, promove o desenvolvimento de organismos cada vez mais resistentes
(KOORBUSCH et al., 2011). A infecção da medula óssea ou do osso é uma condição
difícil de tratar e, apesar dos avanços no processamento de imagens é um desafio para
detectar e diagnosticar precocemente (MPALARIS et al., 2014). O tratamento, quando
instituído precocemente aumenta significativamente a taxa de cura e reduz
complicações e morbidade associada (MCNALLY e NAGARAJAH, 2010). A importância
do seu estudo resume-se a vários pontos importantes: é uma infecção de propagação
muito rápida e que põe em risco a vida do paciente; a destruição óssea decorrente
pode ser muito extensa e tende a cronificação, exigindo rapidez e precisão no
diagnóstico e precocidade no tratamento (LIMA et al., 2014; SMITH et al., 2002).
Muitos testes no tratamento da osteomielite têm sido relatados nos últimos anos
utilizando-se antibióticos adequadamente concebidos em todas as fases do
tratamento da doença, embora o objetivo da terapia possa variar em diferentes
estágios da infecção. A consideração mais importante para a seleção de antibióticos é
o espectro de ação. Via de administração por via intravenosa ou por via oral é menos
importante do que os níveis de drogas que são realizáveis no local da infecção. Terapia
parenteral ambulatorial e uso de agentes orais tem simplificado a entrega de fármaco
e o tratamento em longo prazo (FRAIMOW et al., 2009).
Entre os antibióticos usados no tratamento da osteomielite destaca-se o
(ciproflonax) que tem como princípio ativo o cloridrato de ciprofloxacino (ácido 3quinolino-1-ciclopropil-6- flúor-1,4-dihidro-4-oxo-7-(1-piperazinil) carboxílico), e
apresenta fórmula molecular C17H21ClFN3O4, massa molar de 385.818 Da, ponto de
fusão experimental de 314 °C e solubilidade experimental de 3,5 g/100 ml, solúvel em
água (MERCK INDEX, 2006).
O cloridrato de ciprofloxacino é um agente antibacteriano usado para o
tratamento de infecções do trato urinário, gastroenterite bacteriana, febre entérica,
gonorréia, osteomielite, e infecções do osso, articulações e trato respiratório,
sinusite ocular, infecções urogenital, abdominal, na pele e em tecidos moles
(THOPPIL e AMIN, 2000; HUNEAULT et al., 2004) e também no tratamento da
osteomielite, como pode ser evidenciado em alguns relatos reportados a seguir: Wu
et al., (1997), desenvolveram um sistema de administração de fármaco a base de
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ciprofloxacina/cápsula de fosfato tricálcico (CTDC). Os autores mostraram que o
composto formado apresentou boa biocompatibilidade e tempo de degradação
progressiva sendo promissor para o controle da liberação do fármaco ciproflonax;
Ramchandani e Robinson (1998) reportaram o desenvolvimento de um carreador
biodegradável a base de cloridrato de ciprofloxacina/poli (L-ácido láctico-co-ácido
glicólico), PLGA, nas concentrações de 50:50 para o tratamento localizado da
osteomielite. Os autores mostraram que a extensão da penetração do fármaco a
partir do local do implante foi quase completamente reabsorvido no prazo entre 5 e
6 semanas. Ogawa e Plepis (2001) reportaram a obtenção de compósitos
hidroxiapatita:colágeno nas proporções, 5:1, 10:1, 15:1 e 20:1 (m/m). Os resultados
evidenciaram que a melhor proporção de HA:colágeno obtida foi de 10:1 (m/m),
sendo então posteriormente utilizada na incorporação e liberação da ciprofloxacina.
Huneault et al., (2004) avaliaram a prevenção e eficiência de implantes de amido de
alto teor de amilose reticulado como matriz do cloridrato de ciprofloxacina visando o
tratamento da osteomielite. Os resultados obtidos evidenciaram que o implante
obtido é eficaz na prevenção e tratamento da osteomielite.
Park et al., (2011) estudaram a obtenção de implantes à base de PLGA flexíveis
para a liberação controlada do cloridrato de ciprofloxacina in vitro. Os resultados
demonstraram que os implantes conjugaram com êxito até 8% de cloridrato de
ciprofloxacina em peso apresentando uma liberação controlada em pelo menos 65
dias in vitro, podendo melhorar significativamente o tratamento e eficácia da
osteomielite crônica e periodontite. Entretanto, estudos sistemáticos sobre as
propriedades da ciprofloxacina e sua ação nas mudanças das propriedades de novos
sistemas para carreadores do fármaco ainda não está bem estabelecido.
Assim, este trabalho reporta a caracterização estrutural, morfológica, térmica e
magnética do fármaco ciproflonax, visando o entendimento de suas propriedades
para incorpora-lo em um novo sistema de carreador para aplicação no tratamento da
osteomielite.
2. EXPERIMENTAL
Material
O material utilizado neste trabalho foi o fármaco cloridrato de ciprofloxacino
(ciproflonax) adquirido em comercio local em capsulas de 500mg. O fármaco foi
triturado em um almofariz ágata e peneirado em malha ABNT #325 (44 μm) para
posterior análise. A caracterização estrutural para determinação das fases,
cristalinidade e tamanho de cristalito foi obtido a partir dos dados de difração
utilizando-se um difratômetro de raios-X SHIMADZU (modelo XRD 6000, radiação Cu
K). A cristalinidade foi determinada a partir da razão entre a área integrada do pico
referente à fase cristalina e a área referente à fração amorfa. O tamanho de
cristalito foi calculado a partir das linhas de alargamento de raios X principais de
cada amostra por meio da deconvolução da linha de difração secundária do césio
policristalino (utilizado como padrão) utilizando-se a Equação de Scherrer.
A análise semi-quantitativa dos óxidos e elementos presentes foi determinado
por espectroscopia de fluorescência de raios X por energia dispersiva, modelo EDX-720,
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da marca SHIMADZU. O espectro de FTIR foi obtido usando um espectrômetro modelo
400 FT-IR/FT-NIR da marca Perkin Elmer, entre 4000 e 650 cm-1, com resolução de 4 cm1
e 20 varreduras. Para análise granulométrica, utilizou-se o equipamento que opera na
faixa de 0,3 nm a 8 µm no analisador de nanopartículas SZ-100 series (HORIBA
Scientific). O aspecto morfológico do fármaco foi analisado por meio do microscópio
eletrônico de varredura (MEV) marca Shimadzu, modelo SuperScan SS500. A análise
termogravimétrica (TGA/DrTG) foi realizada em um equipamento da marca Shimadzu,
modelo DTG-60 em atmosfera de N2, fluxo 50mL/min, taxa de aquecimento de
15ºC/min, no intervalo de temperatura de 25 a 1000 oC. A caracterização magnética foi
obtida utilizando um magnetômetro de gradiente alternado (AGM).
3 RESULTADOS
Na Figura 1 ilustraciprofloxacino (ciproflonax). Pode-se observar a predominância de três fases: a fase
principal constituída por C11H16N3O2 (5-etil-6-hidroxi-2- (1-piperidil) pyrimidin-4-ona);
picos de segunda fase referente ao C15H12ClN3O (N- (2-cloro fenil) -5-metil pirazol
[1,5a] piridina-3-carboxamida) e do 2-Cloro-5-fluoro nicotinamida (C6H4ClFN2O). O
fármaco apresentou cristalinidade de 88,2 % e um tamanho de cristalito de 50,3 nm.
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Figura 1: DRX: (a), espectro padrão da fase C11H16N3O2, espectro padrão da fase C15H12ClN3O (b) espectro
padrão da fase C6H4ClN2O (c) e espectro experimental do cloridrato de ciprofloxacino (d).

A Tabela 1 expressa os valores experimentais em porcentagem, referente à
composição química do fármaco
. Pode-se observar que a composição química
determinada experimentalmente. Verifica-se que o teor de cloro experimental foi alto.
Enquanto que, a presença dos demais compostos (óxidos), Na2O, SiO2, SO3, TiO2,
embora não estejam presentes na fórmula química do fármaco (C17H18FN3O3) HCl, faz
parte da constituição do excipiente presente na composição do fármaco.
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Tabela 1: Valores teóricos e experimentais em porcentagem, referente a composição
química do fármaco.
Componentes
Cl
Na2O
SiO2
SO3
TiO2

Valor experimental (%)
85.27
7.12
5.06
1.74
0.81

A Figura 2 ilustra o espectro de FTIR. Referente as bandas de adsorção, e os
respectivos comprimentos de onda obtidos a partir do espectro encontram-se
reportados na Tabela 2. Todas essas bandas de absorção relatadas são característica
Lopes e Fasci (2004) quando interpretaram os espectros de substâncias orgânicas na
região do infravermelho; Tivet et al., (2013) avaliando compostos orgânicos por
fluorescência e espectroscopia FTIR; Bekiaris et al., (2015) quando estudaram a
caracterização da composição química de produtos residuais orgânicos; e Fan et al.,
(2015), quando estudaram o efeito da matriz mineral de matéria orgânica.
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COOH
CH3 C-H
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Transmitância (u.a.)

Transmitância (u.a.)

O-H

Número de onda (cm )
3.315-3.374-3.211 e 3.088
3.023
2913
2.841-2.763-2.686-2.621

Banda de absorção
OH; NH
CH; OH
C-H de CH3; OH
CH- CH2-N; C=O; OH

2.504
1.419-1.398-1.398-1.385-1.341
1.307
1.273
1.221
1.192
1.181
1.025-1.156
986-962-944
923-906-890
850

COOH; OH
C-X (X=F, Cl)
CH3; C-F
CH3; C-F
COOH; C-F
C-N; C-F
C-N; C-F
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RCH=CH2
C=CH2

na faixa

Atribuições
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Estiramento simétrico; alongamento;
alongamento; alongamento de OH
Alongamento
Alongamento
Alongamento; flexão
Alongamento; flexão
Alongamento
alongamento
Alongamento
Alongamento
Alongamento
Alongamento
Alongamento
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835

benzeno metadissubstituido
benzeno paradissubstituido
benzeno paradissubstituido
benzeno paradissubstituido
benzeno paradissubstituido
benzeno metadissubstituido
benzeno ortodissubstituido
benzeno
monossubstituido
alcenos cisdissubstituidos

827
804
786
774
749
717
702
670

__
__
__
__
__
__
__
__
Alongamento

Tabela 2: número de onda e bandas de absorção referente ao
de ciprofloxacino (ciproflonax).
As bandas observadas indicam que o fármaco apresenta inúmeras bandas
reativas capazes de se ligar a biomoléculas que possam ser utilizadas no tratamento da
osteomielite. Essas bandas também foram reportadas por Silva-Júnior et al., (2008)
quando fizeram a análise térmica de micropartículas biodegradáveis contendo
cloridrato de ciprofloxacino obtido pela técnica de secagem por pulverização. Os
autores observaram que todas essas bandas são típicas do fármaco ciproflonax.
A Figura 3 ilustra a distribuição de diâmetro esférico das partículas equivalente
em função do volume cumulativo para o
-se observar uma
distribuição monomodal, com tamanho mediano de partícula (D50%) = 39,7 nm. Este
resultado esta em concordância com o valor de tamanho de cristalito (50,3 nm)
determinado pelos dados de DRX da Figura 1.
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Figura 3: Distribuição granulométrica do
(ciproflonax).
se observar mediante a Figura 4a uma distribuição de aglomerado larga menor que 10
µm. Esses aglomerados apresentam formato de novelos irregulares constituídos de
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partículas pequenas, com baixa porosidade interpartícula. As partículas se encontram
interligadas por força fortes, devido à baixa porosidade observada inter partícula
(Figura 4b).







Figura 4: Microscopia eletrônica de varredura do
ciprofloxacino (ciproflonax): 10 µm (a) e 1 µm (b).
-se a
presença de quatro estágios de perda de massa. O primeiro, entre (30-156 ºC),
correspondente a uma perda de 6% condizente a perda de água livre e/ou à água de
ligação. Na etapa seguinte, a segunda perda de massa ocorre entre 156-289 ºC e é
uma característica de algumas cristalizações desordenadas ou fase amorfa do fármaco.
Entre as temperaturas de 289 - 452 ºC e 452 - 800 ºC ocorre uma perda de 47 % e
outra de 20 % proveniente à decomposição do fármaco logo após a sua fusão, e
decomposição de resíduos do fármaco respectivamente.
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Figura 5: Curvas TGA e DrTG do
Este resultado está em concordância aos resultados apresentados por SilvaJúnior et al., (2008) quando fizeram a análise térmica de micropartículas
biodegradáveis contendo cloridrato de ciprofloxacino obtido pela técnica de secagem
por pulverização e observaram três perdas de massa. A primeira entre (113-139 ºC)
com perda de massa de 4,5%, devido a desidratação. Entre (152,8-184 ◦C) ocorreu uma
perda devido a cristalização desordenada ou fase amorfa do fármaco. E no intervalo de
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(285-315 ◦C) a perda de massa foi atribuída à decomposição de fármaco logo após a
sua fusão.
Na Figura 6 encontra-se ilustrado a curva de histerese
-se
observar a formação de um ciclo M x H que apresentam dois comportamentos
simultâneos o paramagnético para baixo campo (<3000 Oe Oe) e o diamagnético para
alto campo aplicado (>3000 Oe Oe). A transição do comportamento de paramagnético
para diamagnético ocorreu em torno de 3000 Oe. A magnetização de saturação foi de
Ms = 0,04 emu/g; a magnetização resultante Mr = 0,0076 emu/g e a coersividade Hc =
93,85G.



0,04
0,02

M (emu/g)

M (emu/g)

0,02

0,00
F
0,02

M (emu/g)

-0,02

0,00

0,00

-0,02
-0,04

-0,02

-400

-200

0

200

400

H (kOe)

-15000

-10000

-5000

0

H (Oe)

5000

10000

15000

-400

-200

0

200

400

H (kOe)

Figura 6: Curva de histerese do
5. CONCLUSÕES
Por meio dos resultados obtidos pode-se concluir que: O fármaco cloridrato de
ciprofloxacino (ciproflonax) é constituído por três fases, sendo a fase principal o
C11H16N3O2 (5-etil-6-hidroxi-2- (1-piperidil) pyrimidin-4-ona com cristalinidade de 88,2
% e um tamanho de cristalito de 50,3 nm. A análise semi-quantitativa evidenciou a
presença preponderante do cloro e dos óxidos, Na2O, SiO2, SO3, TiO2. Os espectros de
FTIR evidenciaram a presença de bandas reativas capazes de se ligar a biomoléculas e
morfologicamente concluiu-se que o fármaco é formado por aglomerados grandes na
forma de novelos irregulares constituído por partículas nanométrica de tamanho
mediano de partícula (D50%) = 39,7 nm, com uma distribuição monomodal.
Termicamente foi observado 4 estágios de perda de massa sendo que a decomposição
ocorreu no intervalo entre 452 e 800 ºC. O fármaco em estudo mostra dois
comportamentos magnéticos simultâneos o paramagnético para baixo campo (3000
Oe) e o diamagnético para alto campo aplicado (3000 Oe).Estas características permite
auxiliar no entendimento das propriedades do fármaco de forma que ele possa ser
incorporado com eficiência em sistemas de carreadores magnéticos visando o
tratamento da osteomielite.
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STUDY OF THE MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF THE
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Summary: This paper reports the study on the structure, morphology, thermal stability
and magnetic characteristic of ciproflonax drug, aimed at understanding their
properties to incorporate it into the new magnetic carrier system for use in the
treatment of osteomyelitis. The ciproflonax was in Quantity capsule of 500 mg,
crushed and Characterized by X-ray diffraction (XRD), energy dispersive X-ray
spectrometry (EDX), particle size distribution, thermal analysis, scanning electron
microscopy (SEM) infrared spectroscopy (FTIR) and magnetic measurements. The
results Indicate that the drug ciprofloxacin hydrochloride (ciproflonax) consists of
three phases, with the main phase C11H16N3O2 (5-ethyl-6-hydroxy-2- (1-piperidyl)
pyrimidin-4-one. The semi showed the Major Quantitative analysis presence of
chlorine and the oxides, Na2O, SiO2, SO3, TiO2. The FTIR spectra showed the presence
of reactive bands que can bind to biomolecules and is formed by morphologically large
agglomerates in the form of yarns comprising nano particles with a monomodal
distribution. Thermally was observed weight 4 loss stages and the decomposition que
red bourn place between 452 and 800 °C. The study drug shows two simultaneous
paramagnetic behavior magnetic field down (<3000 Oe) and diamagnetic for high
applied field (> 3000 Oe)
Keywords: Osteomyelitis, Ciproflonax, Treatment, Drug carrier
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CULTIVO TRIDIMENSIONAL DE CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS
EXTRAÍDA DE TECIDO ADIPOSO DE COELHOS USANDO MATRIZ DE
CELULOSE
Isis Sousa Oliveira Pereira3,1, Angela M. Bruni-Piana1, Alice Teixeira Ferreira1,2, Paulo A. L.
Pontes2,1, Juliana Marchi3, Lilian M. Piñero Eça1
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RESUMO. A pluripotencialidade das células mesenquimais assim como a facilidade de aquisição e
abundância no tecido adiposo nos levou a estudar a capacidade de fixação e manutenção destas células,
avaliando sua morfologia, proliferação e viabilidade no cultivo bidimensional e tridimensional. Foi
realizada então a coleta do tecido adiposo para extração das células mesenquimais, a contagem e teste
de viabilidade das células, sendo posteriormente encaminhadas aos métodos de cultivo bidimensional e
tridimensional com meio DMEM contendo 10% de Soro Bovino Fetal (SFB)1% Penicilina/Estreptomicina
(PE). As células mesenquimais coletadas foram também diferenciadas em condrocitos e adipocitos com
meio indutor pré-fabricado Advanced Stem Cells – HyClone para comprovar sua pluripotencia. Na analise
dos dados, o crescimento das células mesenquimais foi observado num período de 20 dias e sua
quantificação e taxa de viabilidade comparados estatísticamente por um histograma (t-Student).
avanço das pesquisas, a simulação de um ambiente tridimensional para o cultivo celular vem se
mostrando cada vez mais necessário, pois neste tipo de cultivo utilizamos um biomaterial para o
acondicionamento das células, proporcionando um ambiente muito similar ao encontrado nos tecidos
“in vivo”.

1. INTRODUÇÃO
A capacidade de cultivar células em laboratório foi desenvolvida por Harrison em 1907,
quando demonstrou o crescimento e funcionamento de neurônios “in vitro” (Harrison, 1907).
A descoberta de Harrison possibilitou o estudo dos organismos vivos no nível celular e
molecular, fornecendo informações bioquímicas fundamentais para a moderna biologia. De
fato, com a cultura de tecido se aprendeu mais sobre os mecanismos básicos das doenças nos
últimos cinqüenta anos do que nos quinhentos anteriores. Em 1912, Alex Carrel começou a
cultivar tecido de coração de galinha em plasma. Por quase 30 anos, ele conseguiu manter
sub-culturas de fibroblastos sem nenhum incidente de contaminação (apud Parker, 1961;
Wasley & May, 1970). Atualmente, as técnicas de cultivo celular tornam cada vez mais real o
desenvolvimento das terapias celulares, da terapia gênica e da bioengenharia, na moderna
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medicina regenerativa. As células tronco adultas (CTA), muito utilizadas nas terapias
regenerativas, são definidas como “células coringas” por possuírem a capacidade tanto de se
auto renovar e como de se diferenciar em células especializadas. (Landsdorp, 1995). As células
tronco adultas podem ser encontradas em diversos nichos: na medula óssea, no sangue
periférico, no sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP), na polpa dentária, no bulbo do
folículo piloso e no tecido adiposo. O tecido adiposo é uma boa fonte de obtenção de células
tronco mesenquimais e, por isso, usado em grande parcela dos estudos experimentais e
ensaios clínicos de terapia celular com células tronco mesenquimais (Zuk, 2002; Dani, 2006).
Atualmente há consenso de que essas células tronco mesenquimais ou estromais são
pluripotentes, pois diferenciam-se em todas as células derivadas da mesoderme como
condrócitos, osteoblastos, miócitos e adipócitos, assim como em tecidos de outros folhetos
germinativos (Gregoire, 1998). Estas células indiferenciadas, quando cultivadas, podem
secretar fatores que aceleram sua proliferação e diferenciação, sendo depois transplantadas
ao tecido lesionado, buscando sua regeneração (Forriol & Esparza, 2008). Nos últimos anos, a
medicina regenerativa, através da terapia celular e da bioengenheria tecidual, vem trazendo
perspectivas inovadoras ao tratamento de doenças crônico-degenerativas. Para a
Bioengenharia Tecidual é essencial a tríade: células tronco ou progenitoras, uma matriz que
funcione como arcabouço e fatores de crescimento protéico para o estímulo da diferenciação
celular (Soares e cols, 2007).
A expansão das pesquisas na engenharia de tecidos tem acentuado a busca de novas classes
de polímeros biodegradáveis com bioatividade específica e controlável (Madihally e cols.,1999)
que possam ser usados como suporte para culturas celulares –scaffolds (Nehrer e cols., 1997).
O sucesso de um suporte utilizado em engenharia de tecidos depende, em parte, da adesão e
do crescimento, na sua superfície, das células de interesse.
A superfície química do material pode definir a resposta celular a ele e, dessa forma, afetar a
adesão celular, a proliferação, a migração e função das células (BOYAN et al., 1996; DEE et al.,
1998; LAUFFENBURGER et al., 1996). Além disso, espera-se que seja biodegradável, isto é,
precisa promover a cura e a regeneração tecidual e ser biodegradado depois de servir a seu
propósito (CHEN et al., 2005). A celulose tem sido desenvolvida e utilizada para diversas
aplicações médicas. Segundo Svensson e colaboradores (2005), a celulose tem o potencial de
ser usada como substrato para cultivo de células tridimensional e engenharia de tecidos por
suas propriedades únicas que incluem alta capacidade de retenção de água (hidrofilicidade),
alta cristalinidade, uma rede de fibras finas e alta resistência a tensão. É considerado um dos
materiais mais promissores dentro da bioengenharia para arcabouços de cartilagem pois
possui alta resistência no estado úmido, mobilidade, biocompatibilidade e baixo custo de
produção. (NARITOMI e cols., 1998; ROSS e cols., 1991; WATANABE e cols., 1998)
A pluripotencialidade das células mesenquimais indiferenciadas do tecido adiposo, bem como
a facilidade de aquisição e abundância deste tecido nos levou a estudar a capacidade de
fixação e manutenção destas células em carreador biodegradável.
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2. OBJETIVO
Comparar a morfologia, proliferação e viabilidade das células mesenquimais extraídas de
tecido adiposo de coelhos em cultivo 3D com matriz de celulose e em cultivo convencional.

3. MÉTODOS
Animais

Utilizamos como modelo experimental coelhos machos New Zealand de 3 meses com
peso entre 3 a 3,5kg.
Coleta do Tecido Adiposo
Na região dorso cervical do coelho podemos localizar uma grande quantidade de
tecido adiposo a aproximadamente 5 cm do crânio, na direção crânio-caudal. Nessa
localização, foi realizada, em cada animal, uma incisão longitudinal de 2 a 3 cm na
linha dorso-medial da pele para a exposição e a remoção do tecido adiposo da
hipoderme, num volume aproximado de 1 a 3 cm3.
Separação das Células Tronco
O volume de tecido adiposo coletado foi submetido a uma técnica de explante em
placa de petri, contendo Solução de Tampão Fosfato (PBS) à 1% da associação de
62ug/ml de penicilina e 50ug/ml de estreptomicina (PE) , sob fluxo laminar, seguido
de desinfecção dos fragmentos por 6 lavagens de 1 minuto, sob agitação, em PBS a 1.
Após descanso de 5 minutos em meio de cultura DMEM procedemos à digestão
enzimática com tripsina sintética – (HyQtase-HyClone) por 20’ a 37°C e à
centrifugação a 2000rpm por 10’. O material sobrenadante foi desprezado e o pellet
de células formado foi ressuspendido com PBS 1% (PE) para lavagem. As células
totais foram então novamente resuspendidas com 510ul, dos quais 10ul foram
corados com Tripan Blue LAB e destinados à contagem em Câmara de Newbauer.
Após contagem, as células totais do tecido adiposo foram submetidas à técnica de
cultivo celular.
Cultivo convencional das células mesenquimais
As células foram então semeadas em placas de cultura de 25ml de volume à razão de 2,5 x
10(5) células por placa e cultivadas em meio DMEM contendo 10% de Soro Bovino Fetal,
suplementado com penicilina 62ug/ml e estreptomicina 50ug/ml. A partir das primeiras 48
horas, o meio foi trocado a cada dois dias, sendo que as duas primeiras trocas foram
intermediadas por uma lavagem com PBS, para a retirada de eventual resíduo de eritrócitos
ou tecido adiposo e manutenção das células mesenquimais, aderidas na garrafa de cultivo.
Essas trocas foram feitas até que as células alcançassem aproximadamente 70% de
confluência, quando então sofreram o processo de expansão.
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Cultivo 3D das células tronco mesenquimais no Biomaterial
A matriz de celulose (Bionext), fornecida previamente moldada em peças circulares,
hidratadas, esterilizadas e acondicionadas em placas para cultivo de 24 poços, foram rehidratadas com meio de cultura DMEM 10%SFB/1%PE por 30’ em estufa de CO², antes da
incorporação das células mesenquimais cultivadas do modo convencional até a 2ª passagem
de expansão celular (2PD).

Contagem e Coloração Vital das Células Mesenquimais
Para contagem, as células mesenquimais do cultivo convencional foram submetidas
a tripsinização com 1 ml de solução de tripsina a 0,2%. As placas foram mantidas a 37
graus, em agitação constante, por 2 a 3 minutos até que as células se soltassem
completamente. A ação da tripsina foi neutralizada pela adição de 10 ml de meio
DMEM contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB). As células das placas, após serem
re-suspensas e contadas, foram novamente semeadas à razão de 2,5 x 10(5) células
por placa de 25ml de volume para expansão.
Para contagem das células mesenquimais do cultivo 3D, todo o conteúdo dos poços
das placas de cultivo foi transferido, sob fluxo laminar, para um tubo cônico e
centrifugado por 10’ a 2000rpm, para separação do “pellet”, o meio de cultura numa
fase intermediária e a membrana de celulose, no topo do tubo. O pellet foi
ressuspendido em 1ml de DMEM 10% SFB / 1% PE, de que foi retirado 10 l para
contagem e o restante mantido para expansão.
A contagem de todas as células cultivadas foi realizada em Câmara de Newbauer, nos
quadrantes laterais, pela somatória do número celular em cada quadrante e
posteriormente multiplicada por 104. Após contagem, as células foram coradas com
Tripan Blue, para evidenciação das células mortas, nos dois tipos de cultivo.
Diferenciação das Células Mesenquimais
Após a 2PD de expansão destas células mesenquimais, o meio de Cultura indutor
“AdvanceSTEM – Chondrogenic Differentiation Medium - HyClone® foi adicionado
aos dois tipos de cultivo e trocado a cada 02 dias, durante 20 a 25 dias, para a
diferenciação em condroblastos.

4. RESULTADOS
Análise quantitativa das células extraídas do tecido adiposo
Para avaliar a relação entre a quantidade de células e o tamanho da amostra
coletada, fragmentos de 1cm3 e de 3cm3 de tecido adiposo foram processados
separadamente e foram contadas cerca de 5,0 x 105 céls/ml e de 3,75 x 105 céls/ml
respectivamente, demonstrando, pela análise estatística de Student, uma
diferença não significativa entre o número de células obtidas em cada amostra
(Fig.1).
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Fig 1.: Gráfico do volume de gordura coletada em relação ao número de células totais extraídas do panículo
adiposo de coelho. As colunas e barras indicam respectivamente médias ± erro padrão (0,3) do número de
células.

Contagem das células mesenquimais na expansão celular do cultivo
convencional
Após a extração das células de tecido gorduroso, avaliamos o crescimento celular
nas várias etapas de expansão do cultivo convencional, quantificando as CTG e
mantendo-as em cultivo até a confluência de 70 – 90% da placa de cultura, para
então repetir o mesmo processo durante as 03 etapas de expansão. Nossos
resultados (Fig. 2) foram: CTG - 20 dias de cultivo para expansão, chegando a um
número de 1,5 x 106 céls/ml; CTM(1pd) – 05 dias para expansão, chegando á 3,0 x
106 céls/ml; CTM(2pd) – 05 dias para expansão, chegando ao número de 4,5 x 106
céls/ml.
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Fig 2.: Células tronco totais extraídas do panículo adiposo de coelho (CTG); Células tronco mesenquimais
cultivadas - cultivo 2D - após a primeira passagem (CTM 1PD); e a segunda passagem (CTM 2PD). As colunas e
barras indicam respectivamnte médias ± erro padrão (0,2) das médias de células de n = 5 coelhos.

Diferenciação das CTM em Condrócitos
Como manipulação das CTM, utilizamos a diferenciação das células a fim de provar
não só a capacidade de diferenciação das células obtidas em cultivo, como
também padronizar a diferenciação destas células em condrócitos. Após a 2pd, as
CTM são submetidas ao cultivo com meio indutor “AdvanceSTEM – Chondrogenic
Differentiation Médium” e “Adipogenic Differentiation Médium” - HyClone®, até
sua diferenciação completa (Fig. 5). Em nossos estudos, foi necessário um período
de 20 e 7
dias
B
A
respectiva
mente até
ocorrer a
transformação completa.

Fig 3: A – COD após 20 dias de diferenciação das CTM, diferenciação completa. B – ADP após 10 dias de
diferenciação das CTM, diferenciação completa. Comprovação da capacidade de indução á diferenciação das
células extraídas inicialmente de gordura.

Interação da Membrana de Celulose com as CTM em cultivo 3D
A fim de avaliar a toxicidade da matriz de celulose proposta ao trabalho com as
células tronco mesenquimais extraídas de gordura, desenvolvemos experimentos
de interação “in vitro” em forma de cultivo 3D. Como mostra a (Fig. 4) as células se
distribuiram nos vários planos que a matriz contém.
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Fig 4.: Fotomicrografia do cultivo em ambiente tridimensional (3D) das células tronco mesenquimais
extraídas do panículo adiposo do coelho em membrana de celulose sintética (aumento 400x).

A partir disso, obtivemos um aumento de 3x mais no crescimento das células, com
um número inicial de 1,5 x 106 céls/ml chegando ao final de 20 dias de cultivo com
4,5 x 106 céls/ml (Fig. 5).

Fig 5.: Número de Células Tronco mesenquimais (CTM 1PD) submetidas ao cultivo 3D com membrana de
celulose e CTM extraídas após 20 dias deste cultivo.

5. DISCUSSÃO
Para avaliar se o número de células totais contadas em Câmara de Newbauer era proporcional
à quantidade de tecido adiposo coletado, variamos o volume de tecido obtido por Lipectomia,
entre 01 e 03 cm3. Por não evidenciarem uma diferença estatística significante, nossos
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resultados demonstram que a quantidade de material coletado não interfere no número de
células totais obtidas.
Avaliando os números absolutos de cada amostra, é possível sugerir que a técnica de
separação celular utilizada influenciaria esse processo, pois observamos amostras menores
com maior quantidade de células totais e amostras maiores com menor celularidade.
Para avaliar a proliferação celular, marcamos o tempo de crescimento das células extraídas
desde seu cultivo inicial até a 2ª etapa de expansão das células (2pd). Nossos dados mostraram
que do cultivo inicial à 1pd houve uma evolução de 20 dias até que se chegasse à confluência
necessária de 70 – 90% para a 1ª etapa de expansão (1pd). Da 1pd a 2pd as células em cultivo
levaram apenas 5 a 7 dias para que houvesse a mesma taxa de confluência para a expansão
das células. Quando as células são extraídas do tecido adiposo temos na realidade um pool de
células, onde encontramos células vasculares que estavam presas à matriz extracelular do
tecido e as células mesenquimais, foco do nosso estudo. Uma vez cultivadas, dentre todas as
células extraídas do tecido adiposo, as únicas com capacidade de adesão às garrafas de cultivo
celular são as mesenquimais, sendo essa uma interessante forma de seleção dessas células
(Katz e cols., 2005).
Por essa razão, como demonstrado por Bydlowski e, cols. em 2009, hipotetizamos que do
cultivo inicial à 1pd as células tiveram um crescimento mais lento devido a uma possível
competição natural entre elas para se estabelecerem no cultivo. Após a 1pd, as células
cresceram de forma mais rápida, pois não houve competitividade celular no cultivo. E esse fato
explicaria também o tempo 4x menor para o alcance da taxa de confluência necessária para
expansão.
Uma vez estabelecidas em cultivo, realizamos técnicas para comprovar se as células aderentes
eram de origem mesenquimal. Para isso, induzimos a diferenciação em 02 outros tipos
celulares: condroblastos e adipócitos, usando os respectivos meios de cultura indutores préfabricados - Advanced Stem Cell Medium®
Nossas análises morfológicas demonstraram uma diferenciação completa em 05 e 20 dias para
adipócitos e condroblastos, respectivamente, como publicações anteriores já haviam
preconizado.
Os resultados até agora relatados são etapas do cultivo convencional de células e bastante
estabelecido dentre a maioria dos pesquisadores (Morikawa e cols., 2009). Esse tipo de cultivo,
em placas de cultura, oferece às células um ambiente bidimensional. Embora todas as outras
características dessa técnica sejam bastante semelhantes às condições “in vivo”, esse ainda
não é o tipo de cultivo ideal para certos tipos celulares, mormente aqueles dos tecidos
conjuntivos. Com o avanço das pesquisas, a simulação de um ambiente tridimensional para o
cultivo celular vem se mostrando cada vez mais necessário. Neste tipo de cultivo, utilizamos
um biomaterial em forma de gel para o acondicionamento das células, proporcionando um
ambiente mais natural em virtude de sua disposição tridimensional muito similar aos tecidos
conjuntivos “in vivo” (Burdik e cols., 2009).
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Porém, alguns outros fatores também devem ser considerados, tais como biocompatibilidade,
toxicidade, permeabilidade e bioatividade. Há biomateriais viáveis que não possuem todas
essas propriedades, mas quanto mais dessas características o biomaterial possuir, mais
favorável ao cultivo ele será (Svensson e cols., 2005).
Com base nessas informações, utilizamos o biomaterial que possui o maior número dessas
características consideradas fundamentais: a celulose. Para isso, selecionamos as células em
2pd do cultivo convencional que, segundo a literatura (Bydlowski e cols., 2009), já encontramse estáveis quanto ao seu crescimento, para cultiva-las em 3D. Os resultados desse
procedimento foram bastante satisfatórios. Nossos dados demonstraram que essas células
demoraram um tempo maior para atingirem a confluência (cerca de 20 dias), devido a sua área
de cultivo, que no Biomaterial é maior do que numa garrafa de cultivo simples. Embora o
tempo de cultivo tenha sido maior, o número de células obtidas nesse período foi de cerca de
4 – 5x maior do que o esperado e seus testes de viabilidade demonstram 100% de viabilidade,
o que nem sempre é encontrado no cultivo convencional, como observado em nossos e outros
experimentos. (Shostrom e cols., 2009)
Sendo assim, esses resultados indicam bioatividade, biocompatibilidade e não toxicidade da
celulose no crescimento das células cultivadas, além de uma permeabilidade ideal, visto que as
células se dispuseram igualmente em todos os planos da matriz tridimensional. Podemos
observar através da fotomicrografia que a utilização dessa matriz de celulose no cultivo celular
não só promoveu uma simulação muito próxima do ambiente celular “in vivo”, como também
estimulou o crescimento das células com uma maior rapidez

CONCLUSÃO
A comparação da morfologia, proliferação e viabilidade das células cultivadas em
ambiente tridimensional se mostrou estatisticamente vantajosa, visto que as
células tem uma ativação do seu crescimento por parte do biomaterial utilizado
(membrana de celulose), manteve sua viabilidade em 100% e assumiu uma
morfologia muito próxima a “in vivo”, o que não acontece com todas as amostras
de células cultivadas em ambiente bidimensional
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Resumo. A quantificação de substâncias em amostras humanas é de grande importância para o
diagnóstico, acompanhamento e tratamento de diversas situações que afetam a saúde e condições
fisiológicas da população. O estudo teve como escopo, desenvolver scalffolds a base de quitosana para
carrear substâncias semelhantes ao sangue humano e comparar esta capacidade à da nitrocelulose com
o objetivo de estabelecer uma possível substituição da nitrocelulose pela quitosana na produção de
dispositivos de testes rápidos. Os scalffolds foram desenvolvidos pela preparação de uma solução de
quitosana a 1% a qual foi filtrada, congelada e liofilizada. Foram então neutralizados, lavados,
liofilizados e secos. As tiras de nitrocelulose com registro na Anvisa foram obtidas em farmácia, as
amostras foram selecionadas aleatoriamente para caracterização. A caracterização foi realizada por
meio das técnicas de Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR),
Molhabilidade e Intumescimento. O FTIR da nitrocelulose e a quitosana possuem grupos funcionais
compatíveis com as características descritas na literatura. Os ensaios de molhabilidade evidenciaram
que a nitrocelulose e a quitosana possuem alta hidrofilicidade e os ensaios de intumescimento
mostraram um alto grau de intumescimento da nitrocelulose e da quitosana corroborando suas
características de material carreador. O produto desenvolvido possui potencial viabilidade para
utilização como material carreador em dispositivos diagnósticos.
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INTRODUÇÃO

A quantificação de substâncias em amostras humanas como sangue, soro e
urina são de grande importância para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento
de diversas condições que afetam a saúde e condições fisiológicas da população. Ao
longo das últimas décadas foram desenvolvidos dispositivos de testes de utilização
simples que dispensa equipamentos e instalações laboratoriais e que permitem
inclusive a realização de ensaios pelo próprio indivíduo. Estes dispositivos consistem
de uma tira reagente composta por diversas camadas incluindo uma camada de
material carreador que permite que a amostra contendo os analitos siga até o local
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onde se encontram os reagentes e as reações promovem uma alteração visível na zona
reagente. O material carreador da amostra é formado por nitrocelulose com uma
porosidade padronizada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).
Entre os analitos cuja quantificação no sangue tem grande importância,
encontra-se a ciclosporina que é administrada em pacientes transplantados e que a
utilizam no tratamento imunossupressor. A ciclosporina é uma das drogas mais
utilizadas no acompanhamento de pacientes transplantados e o monitoramento das
suas concentrações séricas se constitui numa fonte de gastos públicos com compras de
produtos para diagnóstico laboratorial para transplantados devido ao alto custo,
poucos fornecedores e grande uso (BRASIL, 2002).
Atualmente, o Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo,
subsidiando 95% desse tratamento, incluindo procedimento cirúrgico, medicação e
acompanhamento necessários ao pós-transplante (MACHADO et al., 2012;
APPELLESSO, S. et al, 2000).
Atualmente, os dispositivos de testes de utilização simples utilizam-se tiras
reagentes compostas de nitrocelulose, material que se assemelha quimicamente a
quitosana e que possivelmente possa ser substituída por esta.
A quitosana é um amino polissacarídeo que tem sido utilizado em diversas
áreas da engenharia, biotecnologia, ciências farmacêuticas e medicina. Ela é
encontrada na natureza em pequenas quantidades nas paredes celulares e esporos de
alguns fungos (MUCOR e ZYGOMICETES) ou pode ser obtida pela hidrólise alcalina da
quitina, principal componente dos exoesqueletos dos artrópodes. O termo quitosana
não identifica um único composto, mas copolímeros formados por unidades
monoméricas de (1,4)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e β-(1,4)-2-acetoamino-2desoxi-D-glicopiranose (ou D-glucosamina), que se ligam entre si por ligações
glicosídicas em diferentes graus de polimerização dispostos em uma cadeia linear
similar à da celulose com exceção da substituição dos grupos hidroxila na posição 2 por
grupos amino (ASSIS, 2010).
Este trabalho, em razão do propósito apresentado e pela constante busca e
desenvolvimento de novos produtos, para melhoria da qualidade de vida de todos,
desperta cada vez mais o interesse às pesquisas para o seguimento biomédico,
portanto, o objetivo desse estudo é desenvolver um material com filmes de quitosana,
para carrear substancias semelhantes ao sangue humano e comparar esta capacidade
à da nitrocelulose com o intuito de estabelecer uma possível substituição da
nitrocelulose pela quitosana na produção de dispositivos de testes rápidos,
possibilitando a confecção de um dispositivo para quantificação de ciclosporina
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estabelecendo um novo campo de aplicação para a quitosana como material
carreador, utilizável também como biomateriais.

2.

OBJETIVOS

2.1 Geral

Desenvolver scalffolds de quitosana com propriedades comparáveis às tiras de
nitrocelulose utilizadas no mercado de dispositivos diagnósticos.

2.2 Específicos


Comparar a capacidade carreadora de líquido dos scalffolds de quitosana à
capacidade carreadora de tiras de nitrocelulose;

Caracterizar scalffolds de quitosana e tiras de nitrocelulose quanto às
características físicas, químicas e estruturais;

Comparar todas as características estudadas neste trabalho dos scalffolds de
quitosana e das tiras de nitrocelulose;
3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Local da Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de
Biomateriais do Nordeste (CERTBIO), na Universidade Federal de Campina Grande–
UFCG/UAEMa.

3.2 Materiais
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Quitosana de baixo peso molecular (Sigma Aldrich);



Tiras de nitrocelulose utilizados em kits de diagnóstico de dois fabricantes;



Ácido Acético PA (VETEC);



Hidróxido de Sódio PA (VETEC).

3.3 Métodos
Preparação de Scalffolds de Quitosana. Foi preparada uma solução de
quitosana a 1% a qual foi e filtrada para remover a parte insolúvel, vertida 10 mL de
quitosana em placa do tipo Petri e submetida ao processo de congelamento por Bio
Freezer na temperatura de -5 °C por um período de 24h.
Após o processo de congelamento, as amostras foram liofilizadas por 48h na
temperatura de -5 °C para remoção dos cristais de gelo pelo método de sublimação.
Terminado o processo de liofilização, os scalffolds foram neutralizados com
solução de hidróxido de sódio 1 mol/L por um período de 1h. Lavou-se com água
destilada para retirada do excesso de hidróxido de sódio, aferiu-se o pH, congelou-se
novamente e liofilizou-se. Posteriormente os scalffolds foram secos em temperatura
ambiente e submetidos às caracterizações.
Obtenção das tiras de diagnóstico de nitrocelulose. As tiras de nitrocelulose
utilizadas em teste de diagnóstico rápido registradas na Anvisa foram obtidas em
farmácia. Após a obtenção, as amostras de tiras de nitrocelulose foram selecionadas
aleatoriamente e enviadas para realização das mesmas caracterizações realizadas nos
scalffolds de quitosana.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Trasnformada de Fourier (FTIR)
A Figura 01 ilustra os espectros das tiras de nitrocelulose.
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Figura 01: Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier
(FTIR) das tiras de nitrocelulose (amostras A e B).
O espectro de FTIR para a nitrocelulose mostra a banda do grupamento OH em
torno de 3440 cm-1, a vibração do grupo NO2 em 1643 cm -1, a flexão do grupo NO2 em
1274 cm -1. Os picos em torno de 1643 e 1274 cm-1 são característicos de nitrocelulose
corroborando com a pesquisa de SUDE, et.al., (2012).
As amostras de quitosana em pó e em forma de scalffolds foram analisados por
FTIR para comparação com os resultados obtidos nas tiras de nitrocelulose e os
espectros de infravermelho obtidos estão apresentados na Figura 02.

Figura 02: Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier da
Quitosana em pó (a) e do scalffold de quitosana (b).

Nos dois espectrogramas não são observadas alterações e ambos apresentam
todos os picos característicos da quitosana e corrobora com a literatura. Segundo
Wang, Du, Liu (2004) e Fidéles (2010) espectros entre 3400 a 3500 cm -1 são atribuídos
a vibrações de estiramentos dos grupos funcionais O-H e/ ou N-H, assim como as
ligações de hidrogênio intermoleculares das cadeias do polissacarídeo.
O espectro de infravermelho obtido do scalffold de quitosana é apresentado na
Fig. 02, onde se observa picos de absorção muitos semelhantes aos encontrados na
amostra de quitosana em pó. Não foi visualizada diferença de grupos funcionais
indicando que o processo de neutralização da quitosana foi eficaz.
Os espectros encontrados para as tiras de nitrocelulose e para a quitosana
mostram a presença de grupos funcionais compatíveis com a característica de
hidrofilicidade necessária aos dois produtos.
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4.2 Molhabilidade

As tiras de carreamento de nitrocelulose adquiridas foram analisadas pela técnica
da molhabilidade para avaliação da hidrofilicidade da superfície das amostras. Para
este ensaio foram utilizadas três amostras de cada scalffold e realizadas 5 medições
em cada uma delas. A Fig. 03 ilustra o resultado da molhabilidade das tiras A e B de
nitrocelulose.
Foram utilizadas três amostras de cada tipo de tira de nitrocelulose. As medidas de
ângulo não foram realizadas devido a não formação da gota sobre as mesmas o que
resultou no ângulo de contato igual a zero e consequentemente alta hidrofilicidade e
molhabilidade. De acordo com os resultados, verifica-se que as tiras não apresentaram
formação de gota, o que indica hidrofilicidade 100%. As tiras têm a função de permitir
a capilaridade das amostras (líquido biológico) com o analito a ser pesquisado, desta
forma era esperado que elas fossem realmente hidrofílicas.

Figura 03: Molhabilidade das tiras de nitrocelulose amostras A e B
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A Figura 04 ilustra o resultado da molhabilidade dos scalffolds de quitosana.
observou-se que ocorreu a formação da gota na superfície do material com ângulo de
contato médio de 38%. No entanto, aproximadamente, após 3 segundos de contato, o
líquido foi totalmente absorvido pelo scalffold, evidenciando uma alta hidrofilicidade,
mas que, quando comparada as amostras de nitrocelulose pode afirmar que esta foi
menor. Pelo fato de ter sido encontrados elementos como Ca, Si, Mg entre outros em
uma das amostras de nitrocelulose e as conhecidas propriedades de absorção de
líquidos dos elementos encontrados, acredita-se que a adição de carga mineral nas
amostras de quitosana aumentará ainda mais a hidrofilicidade destes materiais.

Figura 04: Molhabilidade do scalffold de quitosana inicial e após 3 segundos.

Os resultados da molhabilidade evidenciaram que a nitrocelulose possui 100% de
hidrofilicidade o que justifica seu uso como a substância de escolha para confecção das
tiras carreadoras. Já o material desenvolvido com quitosana demonstrou ter
hidrofilicidade de 38% no tempo zero e 100% de hidrofilicidade após 3 segundos de
contato conferindo-lhe um alto grau de hidrofilicidade, caracterizando-a como possível
material de escolha para tal finalidade.

4.3 Ensaio de Intumescimento
As tiras de carreamento de nitrocelulose e os scalffolds foram analisados pela
técnica de intumescimento para avaliação da capacidade de retenção de líquido. A
Tabela 01 ilustra os resultados do grau de intumescimento e seus respectivos desvios
padrão das tiras de nitrocelulose amostras A e B e do scalffold de quitosana.
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Tabela 01: Grau de Intumescimento

Nos resultados observados na Tabela 2, verifica-se que o grau de intumescimento
da amostra scalffold de quitosana foi superior aos graus das amostras de tiras de
nitrocelulose indicando maior absorção de água pela quitosana, pois quanto menor o
grau de intumescimento menor a absorção de água pela amostra.

5. CONCLUSÕES

Os ensaios de Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada
de Fourier (FTIR) mostraram a presença de grupos funcionais característicos da
nitrocelulose como OH, C-H, NO2, C=C, C-H e C-O e da quitosana os grupos O-H, CH2,
CH3, C=O, N-H, CH2, CH3, (C-O-C) e (C-O).
Os resultados da molhabilidade evidenciaram que a nitrocelulose possui
alta hidrofilicidade e que a quitosana também demonstrou-se hidrofílica, no entanto,
em menor grau. Infere-se que a nitrocelulose e a quitosana possuem alto grau de
intumescimento o que indica serem materiais com potencial para utilização como
carreador.
Este trabalho, portanto, abre uma perspectiva de estudo voltado para
desenvolvimento de produtos à base de quitosana como material carreador com a
finalidade de uso em dispositivos diagnóstico de testagem rápida, amplia o campo de
utilização da quitosana, cria novas opções no desenvolvimento e produção de
produtos diagnósticos e incentiva o desenvolvimento da tecnologia nacional.
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Abstract. The quantification of substances in human samples has great importance for the
diagnosis, monitoring and treatment for several situations that affect health and physiological
conditions of the population. The study had the scope to develop a material with chitosan films
to carry similar substances human blood and compare this capacity to the nitrocellulose with
the goal of establishing a possible replacement of nitrocellulose for chitosan in the productions
of a rapid test device, enabling a new field of application for chitosan as a carrier material. The
scalffolds had been developed by the preparation of a chitosan 1% solution which was filtered,
frozen and lyophilized. The scalffolds were then neutralized, washed, dried and lyophilized
again. The strips of nitrocellulose registered with Anvisa were obtained in pharmacy, so
samples were selected randomly to be performed the same characterizations performed in
scalffolds. The characterization was performed using spectroscopy techniques in the Fourier
Transform Infrared Region (FTIR), Wettability and Swelling. The infrared spectra showed that
the nitrocellulose and chitosan have functional groups compatible with the features described
in the literature. The wettability tests have shown that the nitrocellulose and chitosan have
high hydrophilicity and swelling measurements showed a high degree of nitrocellulose and
chitosan swelling and its supporting carrier material characteristics. The product developed has
the potential feasibility for use as carrier material in diagnostic devices.
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