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RESUMO 

O fosfato tricálcico (TCP), têm sido amplamente investigado por sua 

semelhança química e biológica aos tecidos ósseos e adesão celular. No entanto, 

degrada-se um pouco mais rápido que a regeneração óssea e, sua resistência mecânica 

é relativamente baixa. Para superar essas deficiências, muitas pesquisas vêm sendo 

feitas para obter compósitos formados por TCP e polímeros com a finalidade de 

otimizar as propriedades mecânicas. Dentre esses polímeros, o poli (álcool vinílico) 

(PVA) é um material sintético que possui propriedades de biocompatibilidade. 

Contudo, sua rápida degradabilidade interfere negativamente na osteogênese, devido a 

um tempo reduzido de interação entre o material e o osso. Uma alternativa promissora 

para isto, é a utilização do ácido cítrico como agente reticulante. Infecções são 

consideradas uma das complicações mais sérias durante o período pós-operatório. 

Uma resposta para essa problemática é o uso de sistemas contendo íons prata por ter 

fortes efeitos bactericidas. Em relação aos métodos de produção de filmes, a técnica 

de tape casting possui a vantagem de produzir filmes finos de espessura controlada. 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é a obtenção de fitas cerâmicas à base de TCP, 

PVA, ácido cítrico como agente reticulante e nanopartículas de prata através do 

método tape casting. As suspensões foram caracterizadas através de ensaio reológico 

e, as fitas submetidas às análises térmicas (ATG e ATD), difração de Raios X (DRX), 

fluorescência de Raios X (FRX),  grau de intumescimento, microscopia eletrônica de 

varredura (FEG-MEV), ensaios de bioatividade e citotoxicidade. Especificamente, 

procura-se avaliar o potencial dessas fitas à serem utilizadas como curativo ósseo, 

para regeneração tecidual guiada com efeito antibacteriano. Os resultados mostraram 

que as suspensões apresentaram comportamento pseudoplástico, adequado para o 

processo via tape casting. Os padrões de DRX das fitas cerâmicas revelaram a 

presença da fase β-TCP e a análise por FRX confirmaram a presença do elemento 

prata para as composições que contém o agente antimicrobiano. O grau de 

intumescimento, a análise térmica e as imagens de MEV validaram a reticulação do 

PVA, pois as amostras contendo o ácido cítrico mostraram-se mais resistentes à água 

e ao tratamento térmico, além de possuírem microestrutura mais densa. As análises de 

biocompatibilidade confirmaram que o material apresentou-se bioativo e não tóxico 

às células ósseas, adequado para o uso em curativos ósseos. 

 

Palavras-chaves: TCP, PVA, tape casting, fitas cerâmicas.  



	

ABSTRACT 

Tricalcium phosphate (TCP) has been extensively investigated for its chemical 

and biological similarity to bone tissue and cell adhesion. However, it degrades a little 

faster than bone regeneration and its mechanical resistance is relatively low. To 

overcome these shortcomings, much research has been done to obtain composites 

formed by TCP and polymers to optimize mechanical properties. Among these 

polymers, polyvinyl alcohol (PVA) is a synthetic material that is biocompatible. 

However, its rapid degradability interferes negatively in osteogenesis, due to a 

reduced time of interaction between the material and the bone. A promising 

alternative to this is the use of citric acid as a crosslinking agent. Infections are 

considered to be one of the most serious complications during the postoperative 

period. One answer to this problem is the use of systems containing silver ions 

because they have strong bactericidal effects. Regarding the methods to produce 

films, tape casting technique has the advantage of producing thin films of controlled 

thickness. Thus, the objective of this work is to obtain ceramic tapes based on TCP, 

PVA, citric acid as a crosslinking agent and silver nanoparticles through the tape 

casting method. The slurries were analyzed through rheological test and the films 

were submitted to X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (FRX), water uptake, 

scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis (ATG and ATD), bioactivity 

and cytotoxicity assays. The results showed that the suspensions presented 

pseudoplastic behavior, suitable for the process via tape casting. The tapes’ XRD 

patterns revealed the presence of β-TCP phase and FRX analysis confirmed the 

presence of the silver element for compositions containing the antimicrobial agent. 

The degree of swelling, thermal analysis and MEV images validated PVA 

crosslinking, as samples containing citric acid showed to be more resistant to water 

and heat treatment, in addition to having a denser microstructure. Biocompatibility 

analyzes confirmed that the material was bioactive and non-toxic to bone cells, 

suitable for use in bone dressings. 

 

Keywords: TCP, PVA, Silver, tape casting, ceramic sheets.  

 

 

	 	



	

LISTA DE FIGURAS 

CAPÍTULO 3   

Figura 3.1 – Esquema da ossificação intramembranosa................................................. 7 

Figura 3.2 - Representação do processo de tape casting……………………………… 12 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo de tape casting………………………………… 16 

CAPÍTULO 4  

Figura 4.1 – Monômero de Poli (álcool vinílico)……………………………………... 22 

Figura 4.2 – Mecanismo de reação entre o PVA e o ácido cítrico……………………. 23 

CAPÍTULO 5  

Figura 5.1 – Fluxograma da produção de fitas cerâmicas pelo processo de tape 

casting ………………………………………………………………………………… 

 

30 

CAPÍTULO 6  

Figura 6.1 – Curva de viscosidade versus taxa de cisalhamento das amostras  

TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R…………………………. 

 

35 

Figura 6.2 – Padrões de Difração de Raios X das fitas de composição TCP-PVA, 

TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R……………………………………… 

 

37 

Figura 6.3 – Parâmetros de rede, volume de unidade celular e tamanho de cristalito 

obtidos da fase β-TCP incluídos nas amostras TCP-PVA e TCP-PVA-R……………. 

 

38 

Figura 6.4 – Curva ATG/ATD das fitas cerâmicas (a) TCP-PVA e (b) TCP-PVA-R 

em atmosfera de argônio. …………………………………………………………….. 

 

40 

Figura 6.5 – Grau de Intumescimento das amostras TCP-PVA, TCP-PVA-R,  

TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. …………………………………………………… 

 

42 

Figura 6.6 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura das fitas cerâmicas 

TCP-PVA e TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. ……………………… 

 

43 

Figura 6.7 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura das fitas (a) TCP-

PVA, (b) TCP-PVA-R, (c) TCP-PVA-Ag e (d) TCP-PVA-Ag-R com aumento de 

1Kx…………………………………………………………………………………… 

 

 

44 

Figura 6.8 – Mapeamento por EDS das amostras de composição (a) TCP-PVA-Ag e 

(b) TCP-PVA-Ag-R. ……………………………………………………………….. 

 

45 

Figura 6.9 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após 

imersas em meio McCoy 5A durante o período de 1 dia. …………………………… 

 

46 

Figura 6.10 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

após imersas em meio McCoy 5A durante o período de 1 dia. ……………………… 

 

46 

Figura 6.11 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após 

imersas em meio McCoy  5A durante o período de 4 dias…………………………… 

 

48 

  



	

Figura 6.12 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA-AG e TCP-PVA-AG-

R após imersas em meio McCoy  5A durante o período de 4 dias…………………… 

Figura 6.13 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após 

imersas em solução McCoy durante o período de 7 dias.............................................. 

 

49 

Figura 6.14 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

após imersas em solução McCoy durante o período de 7 dias...................................... 

 

FIgura 6.15 - Imagens de MEV obtidas da fitas de composição TCP-PVA, TCP-

PVA-R, TCP-PVA-Ag-R e TCP-PVA-Ag-Rvapós imersas em solução McCoy 

durante o período de 7 dias. ………………………………………………………….. 

 

 

50 

Figura 6.16 - Alterações na razão Ca / P e na quantidade de Mg2+ em função do 

tempo de imersão no meio McCoy 5A. ……………………………………………… 

 

51 

Figura 6.17 – Densidade Ótica dos controles positivo e negativo, das fitas de 

composição TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R…………… 

 

52 

 

  



	

LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO 5  

Tabela 5.1 Reagentes utilizados na preparação das suspensões........................................ 39 

Tabela 5.2 Composição da suspensão das fitas TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag 

e TCP-PVA-Ag-R……………………………………………………………………….. 

 

40 

CAPÍTULO 6  

Tabela 6.1 – Composição química das fitas cerâmicas TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-

PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R................................................................................... 

 

49 

 

  



	

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

ATG – Análise Termogravimétrica  

ATD – Análise Termo Diferencial 

DMEM – Meio Dulbecco 

DMSO – Dimeltilsulfóxico 

DRX - Difração de Raios X 

EDS - Espectroscopia por energia dispersiva 

ELISA - Ensaio de Imunoabsorção enzimática 

FRX – Fluorescência de Raios X 

FTIR – Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier  

GBR – Regeneração Óssea Guiada 

JCPDS - Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

MEV - Microscopia Eletrônica de Varredura 

MTT - Brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil Tetrazolium 

PVA – Poli (Álcool Vinílico) 

PBS – Tampão Fosfato-salino 

SBF - Simulated Body Fluid 

TCP – Fosfato Tricálcico 



	

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 12 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 17 

2.1 Objetivo Geral................................................................................................ 17 

2.2 Objetivos específicos...................................................................................... 17 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................................... 18 

3.1 Tecido Ósseo................................................................................................... 18 

3.2 Biomateriais.................................................................................................... 20 

3.3 Cerâmicas........................................................................................................ 21 

3.4 Polímeros......................................................................................................... 22 

3.5 Compósitos...................................................................................................... 22 

3.7 Tape casting..................................................................................................... 23 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA......................................................................... 29 

4.1 Biomateriais.................................................................................................... 29 

4.2 Fosfatos de Cálcio........................................................................................... 30 

4.3 PVA.................................................................................................................. 32 

4.4 Materiais com ação antibacteriana – o papel da prata...............................  34 

4.5 Membranas de barreira................................................................................. 35 

4.6 Tape Casting.................................................................................................... 36 

5 METODOLOGIA............................................................................................. 39 

5.1 Materiais e métodos....................................................................................... 39 

5.1.1 Reagentes...................................................................................................... 39 

5.1.2 Preparo das suspensões e colagem das fitas.................................................. 40 

5.2 Caracterização das suspensões e fitas cerâmicas........................................ 41 

5.2.1 Ensaio Reológico.......................................................................................... 41 

5.2.2 Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/ ATG) ................... 42 

5.2.3 Difração de raios X (DRX) .......................................................................... 42 

5.2.4 Espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) ...................................... 42 

5.2.5 Grau de Intumescimento............................................................................... 43 

5.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .............................................. 43 

5.2.7 Ensaio de Bioatividade.................................................................................. 43 

5.2.8 Ensaio de Citotoxidade................................................................................. 44 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO...................................................................... 45 



	

6.1 Caracterização Reológica.............................................................................. 45 

6.2 Difração de Raios X (DRX) .......................................................................... 46 

6.3 Espectrometria de fluorescência de Raios X (FRX) ................................... 48 

6.4 Análise Térmica.............................................................................................. 49 

6.5 Grau de Intumescimento............................................................................... 51 

6.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)............................................ 52 

6.7 Ensaio de Bioatividade................................................................................... 55 

6.8 Ensaio de Citotoxidade.................................................................................. 62 

7 CONCLUSÕES................................................................................................. 63 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................... 64 

 



	 12	
	

1 INTRODUÇÃO  

 O tecido ósseo é o constituinte principal do esqueleto, serve de suporte para os 

tecidos moles e protege órgãos vitais, como os contidos nas caixas craniana e torácica 

e no canal raquidiano (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). De acordo com Barone, 

Raquez e Dubois (2011), o osso natural tem uma estrutura incomum que protege e dá 

suporte ao esqueleto. Essas propriedades resultam de uma estrutura nanocompósita, 

feita a partir de uma matriz de fibra de colágeno que é enrijecida pelo mineral 

hidroxiapatita, (Ca10(PO4)6(OH2). Essa combinação é extremamente importante, 

porque controla as propriedades mecânicas notáveis do osso. Outra propriedade 

importante do tecido ósseo é a osteocondutividade que permite que o osso se cure 

através da ação das células ativas depois de, por exemplo, uma fratura. No entanto, 

em casos severos, o osso precisa ser reparado ou regenerado externamente.  

O osso é especialmente vulnerável a fraturas em pessoas mais velhas devido a 

uma perda de densidade e força com a idade. Este efeito é especialmente grave nas 

mulheres devido a alterações hormonais associadas à menopausa. Mais de 30% dos 

idosos que fraturam o fêmur no Brasil morrem em um ano e apenas uma parte volta a 

andar (PORTAL BRASIL, 2016).  

Uma das alternativas para o tratamento de defeitos ósseos causados por lesões, 

perda de densidade ou doenças é o uso de enxerto, porém há muitas limitações nesse 

procedimento devido ao alto custo e a falta de controle de sua reabsorção pelo 

organismo. Outra possibilidade é o uso de materiais metálicos biocompátiveis como 

implantes. A classe dos metais destaca-se por apresentar excelente desempenho 

mecânico e devido a essas características têm sido amplamente utilizados como 

implantes ósseos. Entretanto, as demandas impostas sobre os biomateriais são de tal 

ordem que nenhum material atualmente disponível se ajusta ao desafio de associar-se 

às necessidades mecânicas e, ao mesmo tempo, integrar-se de maneira completa ao 

meio fisiológico e biomecânico. Desse modo, buscar alternativas aos enxertos ósseos 

e materiais não degradáveis tem sido um objetivo da engenharia de biomateriais 

(PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015; ZHU et al., 2017; MIRJALILI et al., 2017).   

Uma alternativa promissora para esse problema é o uso de membranas de 

barreira, que são filmes com o potencial de isolar os enxertos ósseos favorecendo a 

regeneração tecidual e garantindo um espaço protegido para que ocorra a osteogênese, 

sendo um tratamento comparativamente simples em relação à outros tratamentos da 
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engenharia de tecidos, como a reconstrução de tecidos in vitro; portanto, muitos 

pesquisadores vêm estudando esse tratamento e materiais adequados para isso.  

Para a produção desses materiais, diversos métodos de processamento vem 

sendo empregado tais como dropcasting, dip-coating, polimerização por plasma e até 

mesmo o uso de impressoras 3D (LI et al., 2015; STAMATOSKI et al., 2017; 

CABALLE-SERRANO et al., 2018).  

Neste cenário, é necessário o esforço de várias áreas do conhecimento para 

uma resposta eficaz a esta problemática. A associação da Saúde e Tecnologia pode 

configurar-se em uma resposta promissora, uma vez que a utilização de 

biotecnologias inovadoras tem contribuído para o aumento da qualidade de vida e 

gerado novos caminhos para o desenvolvimento econômico.  

Os requisitos para um biomaterial com essa finalidade é que esse possua boas 

propriedades mecânicas, seja biocompatível e que sua absorção pelo corpo aconteça 

de forma controlada. O último ponto é de fundamental importância, pois a taxa de 

biodegradação necessita estar em equilíbrio com a taxa de regeneração óssea e com as 

propriedades mecânicas adequadas para evitar a rejeição e a degradação rápida do 

implante. Outro fator importante é que durante a osteointegração esses biomateriais 

apresentem bioatividade, que é a resposta biológica do corpo na interface do material, 

conduzindo a formação de ligações químicas e físicas, como por exemplo, uma 

ligação de apatita entre o material e o tecido (BARONE; RAQUEZ; DUBOIS, 2011).  

Para desenvolver um biomaterial com tais características alguns compostos 

têm mostrado potencialidade para um bom desempenho, como as cerâmicas de fosfato 

de cálcio, o poli (álcool vinílico) (PVA) e a prata (KOKABI; SIROUSAZAR; 

HASSAN, 2007; CHAMPION, 2013; TANG et al., 2013; CHEN et al., 2015; 

ROLVIEN et al., 2017; UMA MAHESHWARI et al., 2017).  

As cerâmicas incluem uma ampla gama de compostos que têm papel essencial 

no desenvolvimento dos biomateriais. São compostos inorgânicos, geralmente 

formados por elementos metálicos e não metálicos, unidos por ligações covalentes 

e/ou iônicas (CALLISTER, 2002). A pesquisa sobre cerâmicas compatíveis para 

campos biorelacionados está progredindo a um ritmo acelerado a fim de desenvolver 

novos materiais com propriedades fisioquímicas, mecânicas e biológicas reforçadas , 

(ROOHANI-ESFAHANI et al., 2016). Os implantes à base de biocerâmica têm 

potencial para substituir e restaurar a função de tecidos duros danificados, como por 

exemplo, os ossos. 
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Dentre as cerâmicas compativeis para campos biorelacionados, os fosfatos de 

cálcio são compostos químicos de interesse especial em muitos campos 

interdisciplinares da ciência, incluindo geologia, química, biologia e medicina. Essas 

cerâmicas são excelentes candidatas para aplicação em engenharia de tecido ósseo por 

sua semelhança com a composição química e estrutura cristalina do mineral do osso, a 

apatita óssea (LU; ZREIQAT, 2010). As principais características dos fosfastos de 

cálcio, como a hidroxiapatita e tricálcio fosfato (TCP), são a excelente 

biocompatibilidade, osteocondutividade e adesão óssea. Um material ideal para o 

reparo ou substituto do tecido ósseo deve suportar a migração, proliferação, adesão e 

diferenciação de células que se infiltram nos tecidos e estimular a formação e 

crescimento do osso. (ZHU et al., 2017; MIRJALILI et al., 2017).  

Biomateriais de fosfatos de cálcio podem ser produzidos em diferentes formas, 

como por exemplo, grânulos, blocos (densos ou porosos), composições injetáveis, 

cimentos auto-endurecidos, revestimentos em implantes metálicos ou compósitos de 

polímeros (SALMA; BERZINA-CIMDINA; BORODAJENKO, 2010). Esses 

materiais são amplamente utilizados em medicina como substitutos, implantes e 

revestimentos ósseos em próteses dentárias e ortopédicas. As aplicações biomédicas 

atuais incluem substituições para quadris, joelhos e dentes, bem como reparação em 

doenças periodontais, reconstrução maxilofacial, aumento e estabilização do maxilar, 

fusão espinhal e preenchimento ósseo após cirurgia tumoral (ARCOS; VALLET-

REGÍ, 2013).  

Apesar das excelentes propriedades das cerâmicas de TCP, há alguns 

inconvenientes em sua utilização, como degradar um pouco mais rápido que a 

regeneração óssea e possuir uma resistência mecânica relativamente baixa devido à 

sua estrutura porosa. Com o objetivo de superar essas deficiências, muitas pesquisas 

vêm sendo desenvolvidas a fim de criar compósitos formados por TCP e polímeros 

com a finalidade de melhorar suas propriedades mecânicas (DOROZHKIN, 2010). 

Dentre esses polímeros,  o PVA é um material sintético que possui 

propriedades de biocompatibilidade e não-toxicidade sendo uma importante insumo 

para fabricação de filmes que podem ser utilizados como membranas de barreira.  

Contudo, sua rápida degradabilidade interfere negativamente na osteogênese devido a 

um tempo reduzido de interação entre o material e o osso. Para minimizar esse 

problema, o ácido cítrico tem sido bastante utilizado como agente reticulando com a 
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finalidade de reticular a cadeia polimérica do PVA, diminuindo a velocidade de 

degradação desse material (LEJA; LEWANDOWICZ, 2010). 

Além disso, problemas associados a infecções de implantes estão entre as 

complicações médicas mais sérias no pós-operatório. Nos últimos anos, crescentes 

casos de perda de implantes, ocasionados pela presença de bactérias, levaram a 

diversos estudos com o objetivo de desenvolver um material bactericida com a 

finalidade de reduzir o número de novas intervenções cirúrgicas. (CHEN et al., 2015).  

Íons de prata são conhecidos por terem forte efeito bactericida, bem como um 

amplo espectro de atividades antimicrobianas. Sendo assim, estudos estão sendo 

desenvolvidos utilizando esse elemento com a finalidade de melhorar a 

funcionalidade de biomateriais uma vez que inúmeros casos de novas intervenções 

cirúrgicas são causadas por infecções após a aplicação do implante (ARMAYANI; 

PRATAMA; SUBAER, 2017; KRYSTOSIAK; TOMASZEWSKI; MEGIEL, 2017 ).  

Dentre os diversos métodos de processamento de filmes, com potencial para 

serem utilizados como membranas de barreira, o tape casting é um método de 

deposição de filmes muito utilizado para produção de fitas cerâmicas de alta área 

específica, homogêneas e flexíveis. Para a produção desse tipo de cerâmica, é 

necessário formular uma suspensão, que contém um pó cerâmico, ligante, 

plastificante e aditivos. Então, após o preparo, essa suspensão será depositada sobre 

um substrato polimérico, mantendo sua espessura controlada por uma lâmina 

niveladora chamada doctor blade. Após a secagem obtêm-se as fitas flexíveis que 

podem ser facilmente ajustadas à diferentes formas. Uma das vantagens desse método 

é a possibilidade de produção contínua com baixo custo (HOTZA, 1997).  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a obtenção de fitas 

cerâmicas à base de fosfato tricálcico, PVA, contendo ácido cítrico como agente 

reticulante e nanopartículas de prata pelo método de tape casting. Especificamente, 

procura-se avaliar o potencial dessas fitas para serem utilizadas como curativos 

ósseos, para regeneração tecidual guiada, com efeito antibacteriano.  

A metodologia utilizada iniciou por uma revisão bibliográfica, em que foram 

consultados trabalhos científicos que tratavam das propriedades dos materiais que 

foram utilizados na produção das fitas. Foram estudadas as características reológicas 

das suspensões obtidas para confirmar o comportamento pseudoplástico e comprovar 

eficiência em relação ao processo de tape casting. Em seguida, foram produzidos 

filmes a partir dessas suspensões. Então, a análise das fitas cerâmicas foi realizada por 



	 16	
	

meio de ensaios físico-químicos. Por fim, foram realizados ensaios de bioatividade e 

citotoxicidade das amostras a fim de avaliar as transformações morfológicas do 

material em meio biológico e a viabilidade celular.  
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2 OBJETIVOS  

2 Objetivo Geral 

 O objetivo geral desta pesquisa é a obtenção de fitas à base de fosfato 

tricálcico, PVA, contendo ácido cítrico como agente reticulante e nanopartículas de 

prata pelo método de tape casting. Especificamente, procura-se avaliar o potencial 

dessas fitas para serem utilizadas como curativo ósseo, para regeneração tecidual 

guiada, com efeito antibacteriano. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos desse estudo são: 

• Produzir fitas flexíveis e homogêneas com potencialidade para o uso como 

biomaterial; 

• Analisar as fitas produzidas através das caracterizações realizadas na 

suspensão, no pó e nas fitas cerâmicas; 

• Estudar o efeito do agente reticulante nas fitas em comparação às amostras não 

reticuladas; 

• Avaliar a biocompatibilidade e a viabilidade celular das fitas cerâmicas através 

de ensaios in vitro. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Tecido Ósseo 

O sistema ósseo protege e sustenta o corpo, ajuda o movimento, produz 

células sanguíneas e armazena minerais importantes. É constituído por ossos fortes e 

rígidos que são compostos de tecido conjuntivo especializado, que sustentam o peso e 

formam os principais elementos de suporte do corpo. Uma parte da sustentação 

provem da cartilagem que é um tecido conjuntivo suave, firme, resistente e não 

vascular. O tecido ósseo é formado por células e abundante matriz celular. 

(ENDERLE; BRONZINO, 2012).  

A característica que diferencia esse tecido dos outros tecidos conjuntivos é a 

mineralização de sua matriz extracelular, que contém grande quantidade de cristais 

formados pelos íons de cálcio e fosfato. Esta característica confere a matriz 

extracelular extrema rigidez e resistência, fornecendo suporte e proteção de estruturas 

vitais como o cérebro, medula espinhal e órgãos  torácicos (MORISCOT; 

CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 2004).  Dentre as células do tecido ósseo estão os 

osteoblastos, que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea e são capazes de 

concentrar fosfato de cálcio participando da sua mineralização. Além disso, 

localizam-se em sua periferia; e os osteoclastos, células gigantes, móveis e 

multinucleadas que reabsorvem o tecido ósseo, participando dos processos de 

remodelação dos ossos, como pode ser visto na Figura 3.1. Essas células são 

provenientes da diferenciação de células especiais do tecido conjuntivo e juntas 

trabalham para a remodelação óssea através da dinâmica balanceada entre a formação 

óssea (osteoblastos) e reabsorção óssea (osteoclastos) (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2008).  

A parte inorgânica representa cerca de 50% da matriz óssea. Os íons mais 

encontrados são o fosfato e o cálcio. Há também bicarbonato, magnésio, potássio, 

sódio e citrato em pequenas quantidades. O cálcio e o fósforo formam cristais que 

estudos de difração de raios X mostraram ter a estrutura da hidroxiapatita, com a 

seguinte composição: Ca10(PO4)6(OH)2. A associação de hidroxiapatita com fibras 

colágenas é responsável pela dureza e resistência do tecido ósseo (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008). 
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Figura 3.1 – Esquema da ossificação intramembranosa 

 
Fonte: JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008.  

   

Quando uma fratura ocorre, há uma interrupção na vascularização local, 

causando hemorragia, morte das células e uma resposta inflamatória asséptica. O 

objetivo dessa resposta é liberar sinais moleculares levando o organismo a iniciar o 

processo de reparação. Os fibroblastos, presentes nas regiões próximas à lesão, 

proliferam, migram para a lesão e produzem grandes quantidades de matriz 

colagenosa, ajudando a isolar e reparar a área lesionada. Então, diferenciam-se em 

outras células do tecido conjuntivo responsáveis pela regeneração óssea. A matriz 

óssea é depositada por osteoblastos, alguns permanecem livres na superfície e outros 

gradualmente se incorporam na sua própria secreção. A criação, manutenção e reparo 

dessa estrutura não depende somente das células do tecido conjuntivo, que sintetizam 

a matriz, mas também de uma classe separada de células chamadas osteoclastos, que a 

degradam com a finalidade de remodelação do tecido ósseo. O propósito é formar 

cristais de hidroxiapatita, estabelecendo uma união óssea no local (ALBERTS, 2008).  

Após essa união óssea ocorrer, a forma e a função do osso, assim como a 

remoção de excessos, são finalmente obtidas através de um processo de 

remodelamento visto apenas em condições fisiológicas. Isso envolve a ação 

concomitante entre os osteoclastos e osteoblastos que levam à reabsorção óssea e a 

subsequente formação do osso, respectivamente.  

Isso ocorre por que quando o tecido ósseo sofre um impacto mecânico gera 

uma estimulo elétrico que ativam as células responsáveis pela remodelação do osso, 

os osteoclastos e osteoblastos.  Essa propriedade singular do osso ocorre devido a sua 
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propriedade piezoelétrica, que de acordo com Callister (2002) é a capacidade de um 

material transformar energia mecânica em energia elétrica, cumprindo a lei de Wolff, 

segundo a qual uma maior tensão local aplicada resulta em um osso mais denso 

(BARONE; RAQUEZ; DUBOIS, 2011).  

 

3.2 Biomateriais 

Milhares de anos de evolução fizeram do mundo biológico um laboratório de 

desenvolvimento de materiais altamente eficaz. Desde a antiguidade, os seres 

humanos têm utilizado substâncias que estão acessíveis - materiais naturais, vidros, 

metais ou polímeros - para substituir partes do corpo que foram danificadas seja por 

doença ou por lesão. Há registro do uso de suturas de linho e ouro no Antigo Egito 

(2000 a.C.) e de intestino de gatos na Europa, durante a Idade Média, assim como de 

dentes artificias feitos de conchas pelos maias (600 a.C.), de ferro pelos franceses 

(200 a.C.) e de ouro e madeira pelos romanos, chineses e astecas. Substitutos ósseos 

feitos de madeira também foram encontrados no Antigo Egito e na Europa, na idade 

média, tendo sido observada eficiente osseointegração (PIRES; BIERHALZ; 

MORAES, 2015).  

A área de biomateriais continua sendo um campo rico para pesquisa e 

inovação, pois ainda não há um material que seja adequado para todas as aplicações 

de biomateriais então novas aplicações tem sido desenvolvidas continuamente com o 

avanço da medicina. Além disso, ainda há muitas questões em aberto sobre a resposta 

biológica aos biomateriais e o papel ideal destes na engenharia de tecidos que 

continuam a motivar pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (ENDERLE; 

BRONZINO, 2012).  

 De acordo com Lima e Mota (2003), essa área resulta da contribuição conjunta 

de várias especialidades, mas, particularmente, do esforço coordenado da engenharia 

e da biologia. Por exemplo, é cada vez mais evidente a importância da compreensão 

de fenômenos biológicos a nível molecular para o desenvolvimento de materiais que 

atuem nesta escala.   

 As expressões “materiais para medicina” e “materiais biomédicos” são 

normalmente usadas indistintamente com o mesmo significado da palavra 

biomateriais. O seu significado não está ligado à classe de materiais (metais, 

cerâmicos, polímeros ou compósitos), pois todos eles têm sido usados em medicina.  
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Biomateriais são todos os materiais destinados a possuir uma interface com 

sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão 

ou função do corpo, sendo eles usados de forma permanente ou temporária (PIRES; 

BIERHALZ; MORAES, 2015). 

A busca por materiais que mimetizem a estrutura do tecido humano e que 

favoreçam sua regeneração, considerando os aspectos em escala macro e 

micrométricas, tem como objetivo desenvolver um produto cada vez mais eficiente, 

que permita substituir o biomaterial autógeno por outro com características similares, 

com menor morbidade e fácil acesso (FONSECA, 2015).  

A função de um biomaterial deve ser direcionar o curso do tratamento médico, 

seja no diagnóstico ou terapia, e deve fazê-lo, controlando especificamente as 

interações com os componentes biológicos do paciente a ser tratado (WILLIAMS, 

2009).  

Os dispositivos estudados para aplicações médicas e biotecnológicas são 

compostos de materiais tais como metais, cerâmicas, vidros, polímeros e compósitos 

(BARONE; RAQUEZ; DUBOIS, 2011). Os materiais metálicos, baseados em 

ligações metálicas, os materiais cerâmicos exibem a combinação de ligações com 

caráter iônico e covalente e os polímeros, com ligações predominantemente 

covalentes. Além disso, há materiais híbridos, geralmente referidos como compósitos, 

que são combinações de cerâmicas e polímeros, ou os equivalentes naturais desses 

compósitos, incluindo osso, madeira e marfim (WILLIAMS, 2009). 

 

3.3 Cerâmicas  

As cerâmicas incluem uma ampla gama de compostos que tiveram papel 

essencial no desenvolvimento dos biomateriais. São compostos inorgânicos, 

geralmente formados de elementos metálicos e não metálicos, unidos por ligações 

covalentes e/ou iônicas (CALLISTER, 2002).  

Dentre essas cerâmicas, as biocerâmicas são minerais inorgânicos 

biocompátiveis, adequados para uso em campos biorelacionados pois são isentos de 

reações indesejáveis. Segundo Pires, Bierhalz, Moraes (2013), esses biomateriais 

cerâmicos, especificamente os utilizados como implantes ósseos, podem ser 

classificados, de acordo com sua interação com o tecido hospedeiro, como:  

• Bioinertes, como a alumina e a zircônia, que não formam ligações com osso, 

mantem suas propriedades físicas e mecânicas enquanto implantadas; 
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• Bioativos, que formam uma ligação com o osso através de ligações químicas 

em sua interface, interagem com o tecido circundantes, estimulam a cura e o 

sistema tissular a resposta ao material; 

• Bioreabsorviveis, participam do processo metabólico do organismo, que 

sofrem degradações por ações químicas ou biológicas, este tipo de implante é 

absorvido pelo tecido ósseo, levando o osso à reparação.  

 

3.4 Polímeros 

Um polímero é uma substância constituída por moléculas de grandes 

dimensões (macromoléculas), caracterizadas pela repetição de um ou mais tipos de 

unidades de dimensões inferiores, os monômeros, ligada entre si por ligações 

covalentes. A maioria dos polímeros não são cristalinos, embora alguns sejam 

constituídos por zonas cristalinas e zonas amorfas. Esses materiais, em geral, possuem 

baixa densidade, temperaturas de composição baixas e podem ser deformados 

plasticamente com maior facilidade que a maioria dos metais (CALLISTER, 2002 ). 

 Na área biomédica, os polímeros são muito utilizados na área biomédica 

devido as suas propriedades diversificadas e porque sua estrutura é semelhante a 

materiais naturais como a matriz extracelular à base de proteína. Por exemplo, pode-

se alterar a estrutura dos polímeros e fazê-los flexíveis ou rígidos, com maior ou 

menor resistência mecânica (ENDERLE, BRONZINO, 2012) . 

 Diversos critérios devem ser considerados ao selecionar um material 

polimérico, uma vez que cada polímero pode apresentar propriedades particulares que 

irão direcioná-lo para uma aplicação específica (FRANCHETTI; MARCONATO, 

2006).  

 

3.5 Compósitos 

Muitas das necessidades encontradas em relação às propriedades de materiais 

demandam combinações incomuns de características que não podem ser atendidas 

através do uso de apenas um classe de materiais. De acordo com Callister (2002), 

pode se considerar um compósito qualquer material multifásico que exiba uma 

proporção significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal 

modo que é obtida uma melhor combinação de propriedades. De acordo com esse 
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princípio da ação combinada, melhores combinações de propriedades são criadas 

através de uma combinação de dois ou mais materiais distintos.  

Os principais fatores que afetam suas propriedades são as características dos 

materiais constituintes, o percentual e distribuição das partículas na matriz e as 

interações interfaciais. Essa classe de materiais apresenta grande potencial para 

aplicação como biomateriais uma vez que as propriedades podem ser adaptadas para 

atender qualquer aplicação, com o objetivo de aprimorar o desempenho mecânico, 

biológico e elétrico do material. (PIRES, BIERHALZ, MORAES , 2015; ENDERLE, 

BRONZIO, 2012). 

 

3.7 Tape casting 

O processamento por tape casting tem sido uma das técnicas mais utilizadas 

na fabricação de fitas de elevada área específica em larga escala e em diversas 

espessuras, na faixa de 10 a 200 micrômetro. O processo consiste basicamente na 

preparação de uma suspensão a partir de um pó cerâmico, um solvente, com adição de 

dispersante, ligante e plastificante e na colagem dessa suspensão sobre uma superfície 

com auxílio de uma lâmina niveladora denominada doctor blade. A Figura 3.2 ilustra 

o princípio básico de tal processo, que é baseado nos seguintes princípios: um lâmina 

estacionária, um transportador móvel e uma zona de secagem de algum tipo. Após a 

evaporação do solvente, resta um filme flexível, que é separado da superfície coletora 

e pode ser enrolado, cortado, perfurado, estampado ou laminado (PERES et al, 2018).  

A colagem de fitas cerâmicas é, em certos aspectos, um processo semelhante 

ao método de colagem de barbotina (slip casting). Muitos dos problemas relacionados 

ao processamento de suspensões cerâmicas são comum a ambos, no entanto, a 

remoção do solvente durante a consolidação do produto na colagem de barbotina 

envolve a ação capilar de um molde poroso, enquanto na colagem de fitas o solvente é 

evaporado. Além disso, o tamanho e a forma dos produtos manufaturados nos dois 

processos diferem consideravelmente (HOTZA, 1997; MISTLER, TWINAME, 

2000).  
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Figura 3.2 - Representação do processo de tape casting 

  
Fonte: DIAS & SOUZA, 2008 

 

 Segundo Hotza & Greil (1995), os principais fatores que afetam as 

propriedades das suspensões e consequentemente das fitas cerâmicas são as 

características dos materiais constituintes, o percentual e distribuição das partículas na 

matriz e as interações interfaciais. Sendo assim, o preparo da suspensão é a etapa de 

maior relevância no processo de tape casting, visto que quanto melhor for a suspensão 

melhor será o produto final, a fita cerâmica. Então, a suspensão deve ser ajustada com 

a finalidade de produzir fitas que satisfaçam alguns critérios de qualidade, tais como 

resistência mecânica a verde, flexibilidade e homogeneidade na distribuição de 

partículas cerâmicas.  

Uma suspensão é um sistema complexo em que cada componente tem um 

efeito substancial sobre o comportamento reológico e consequentemente, ao produto 

final. Por isso, a seguir, serão apresentadas algumas concepções relacionadas aos 

componentes da suspensão. 

 

• Pós cerâmicos 

O componente principal na formulação de qualquer suspensão para a produção 

de fitas cerâmicas é o pó cerâmico. De modo geral, o processo de tape casting é usado 

para dar forma as partículas de pó na configuração desejada, desse modo, após a etapa 

de sinterização, a peça produzida assuma o tamanho, a forma e as propriedades 

desejadas. Portanto, para fitas cerâmicas sinterizadas, o componenente cerâmico será 

o único constituinte do material após o tratamento térmico. O tamanho médio de 
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partícula e sua distribuição, a área superficial e o nível de impurezas são os 

parâmetros mais relevantes em relação ao pó cerâmico utilizado para o processo de 

tape casting (NISHIHORA et al., 2018). 

A fim de conseguir uma compactação eficaz das partículas para a sinterização, 

o pó deve possuir um tamanho de partícula pequeno. No entanto, quanto menor o 

tamanho de partícula, maior a área superficial específica, o que não é conveniente, 

porque ocorrem retrações na fita e, então, são necessárias maiores concentrações e 

aditivos. Em relação ao processamento, a área específica das partículas de pó 

cerâmico é considerado um fator crucial em relação à interação dessas partículas com 

a quantidade de cada aditivo orgânico na formulação para que haja uma dispersão 

eficiente das partículas e obtenção de fitas resistentes. Outro ponto importante em 

relação às propriedades dos pós cerâmicos é sua densidade. Pós mais densos podem 

exigir o uso de um pó com baixa densidade para manter as partículas pesadas em 

suspensão durante o processo de colagem de fita  (HOTZA, 1997; MISTLER; 

TWINAME, 2000). 

 

• Solventes 

Um dos requisitos para que o processo de tape casting  ocorra é que a suspensão 

possua propriedades de um fluído. Para alcançar essa propriedade, o pó cerâmico é 

suspenso no solvente. Portanto, o solvente é o veículo que carrega as partículas 

cerâmicas em dispersão até que evapore durante o processo de secagem e reste apenas 

uma fita densa no substrato. Os solventes são responsáveis por dissolver a matéria 

orgânica e distribuí-la homogeneamente na suspensão. De modo geral, os solventes 

podem ser divididos em duas categorias principais, os orgânicos e os de base aquosa. 

Os solventes orgânicos apresentam como vantagens a facilidade de obtenção de fitas 

com propriedades estruturais desejadas. Porém um grande desvantagem desses 

solventes é que causam um impacto a saúde e ao meio ambiente bem maiores quando 

comparados à água. Em relação às desvantagens do uso da água para o processamento 

de fitas cerâmicas, pode se dizer que uma suspensão de base aquosa possui uma 

tolerância menor quando se trada das condições de secagem e produz fitas adequadas 

apenas quando as variáveis do processo são extremamente bem controladas 

(NISHIHORA et al., 2018). 
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• Dispersantes 

Os dispersantes tem como funções separar ou manter separadas as partículas 

primárias de modo que o ligante possa revesti-las individualmente, aumentar a carga 

de sólidos na suspensão em pó, a fim de manter uma viscosidade moderada após a 

adição do ligante, diminuir a quantidade de solvente na suspensão, a fim de diminuir 

custos relacionados à solventes e do processo de secagem ocorrer de forma mais 

rápida evitando a retração do material. Os dispersantes são surfactantes, que 

ativamente modificam (ou cobrem) a superfície das partículas a fim de obter algumas 

características desejadas como cargas de superfícies menores, cargas de superfícies 

mais altas ou energia de superfície alta/baixa (JABBARI et al. 2016). 

• Ligantes 

Os ligantes tem como principal objetivo conferir resistência às fitas verdes após a 

evaporação do solvente através de pontes orgânicas entre as partículas cerâmicas. 

Assim, as fitas podem ser facilmente manipuladas e retidas nas formas desejadas para 

posterior sinterização ou outras aplicações. Os ligantes orgânicos são dissolvidos ou 

dispersos em água como uma emulsão. A maioria dos ligantes solúveis são polímeros 

de cadeia longa, sendo a cadeira principal composta principalmente por átomos de 

carbono que se ligam por ligações covalentes. Ligados a essa cadeia principal, estão 

os grupos laterais localizados em intervalos frequentes ao longo do comprimento da 

molécula. A natureza química dos grupos laterais determina a afinidade do ligante 

com o solvente. Se os grupos laterais são altamente polares, a solubilidade em água é 

promovida. Essencialmente, a fita cerâmica resultante é uma matriz polimérica 

impregnada com uma grande quantidade de material cerâmico (ARAÚJO, 2016). 

 

• Plastificantes 

Os plastificantes dissolvem os ligantes e melhoram a distribuição destes na 

suspensão, o que causa a flexibilidade da folha cerâmica. Através do sistema 

adequado ligante/plastificante e do ajustes das concentrações relativas é possível 

variar a flexibilidade da folha, fazendo com que a fita possa ser facilmente dobrada 

sem fissuras. Isso porque a maioria dos ligantes poliméricos geralmente formam uma 

fita relativamente forte, porém rígida e quebradiça, se nenhum plastificante for usado. 

É desejável que as fitas verdes sejam maleáveis, pois muitas vezes elas serão cortadas, 



	 27	
	

enroladas e/ou laminadas. Como o seu nome sugere, o plastificante modifica as 

propriedades mecânicas das folhas de cerâmica aumentando a sua plasticidade, isto é, 

a sua capacidade de deformar-se permanentemente (HOTZA, 1997; MORTARA, 

2005). 

A reologia é o estudo do fluxo de matéria, principalmente no estado líquido, mas 

também para sólidos macios sob condições nas quais eles respondem com fluxo de 

plástico ao invés de se deformarem elasticamente em resposta a uma força aplicada. 

Como dito anteriormente, cada componente da suspensão apresenta uma função 

específica e, estes são fundamentais para que a suspensão possua um comportamento 

reológico adequado para o processo de tape casting. No que se refere à reologia da 

suspensão, o comportamento pseudoplástico é desejado para garantir a produção de 

fitas homogêneas. Neste caso, durante a colagem de fita, a viscosidade é diminuída 

devido a forças de cisalhamento entre a lâmina e o transportador. Logo após o vazão, 

a viscosidade aumenta rapidamente para suprimir o fluxo descontrolado e evitar a 

sedimentação das partículas cerâmicas (NISHIHORA et al., 2018). 

O procedimento de preparo da suspensão é geralmente realizado em duas 

etapas resultando em uma suspensão de pó extremamente disperso na suspensão. A 

primeira etapa corresponde à dispersão de um pó cerâmico em um solvente e, então, a 

segunda parte da produção da suspensão refere-se à adição de ligantes, plastificantes, 

surfactantes  e outros aditivos. O fluxograma desse processo pode ser observado na 

Figura 3.3 (GUTIÉRREZ, MORENO, 2001; CORREA et al; 2017).  

O processo de colagem de fita acontece pode ser dividido basicamente em: 

preparo da suspensão, colagem da fita e secagem. Primeiramente, o pó cerâmico é 

misturado à uma solução de solvente mais dispersante, de modo a desfazer 

aglomerados e distribuir uniformemente o agente dispersante sobre a superfície das 

partículas, formando uma suspensão de baixa viscosidade. Então, a suspensão é 

colocada em um moinho de bolas para homogeneização e mistura, por um intervalo 

de tempo que pode variar entre 24 e 48 horas. Em seguida, são adicionados à 

suspensão o ligante, o plastificante e os demais aditivos para a mistura final. Durante 

a moagem/mistura, pode ocorrer a formação de bolhas, portanto, para sua remoção, a 

suspensão passa por um processo de deaeração, visto que as bolhas podem afetar a 

resistência mecânica da fita verde. Finalmente, a suspensão está adequada para a 

próxima etapa do processo, a colagem de fita (NISHIHORA et al., 2018).  
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Figura 3.3 – Fluxograma do processo de tape casting 

 

 
Fonte: Adaptado de Hotza, 1997 

 

 A segunda etapa do processo consiste na deposição da suspensão formulada 

no substrato coletor através do sistema de colagem de fita. A espessura da fita é 

controlada pela lâmina niveladora, doctor blade, através do ajuste da distância da 

lâmina até a superfície. Outros fatores importantes, como a viscosidade da suspensão, 

a velocidade do dispositivo móvel na colagem, e a pressão exercida pela suspensão no 

reservatório também influenciam a espessura do filme colado. O processo de secagem 

inicia-se com a evaporação do o solvente e a diminuição da espessura da fita, 

simultaneamente, gerando um aumento na densidade. O estágio de secagem é crucial, 

podendo ocorrer de forma natural, à temperatura ambiente, ou com a ajuda de um 

sistema de secagem. (HOTZA, 1997; MORTARA, 2005). 

 

 
 

 

  



	 29	
	

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Biomateriais 

Dentre os diferentes tipos de matérias-primas disponíveis para a obtenção de 

biomateriais, a classe dos metais destaca-se por apresentar excelente desempenho 

mecânico. Devido a essas características, os metais têm sido amplamente utilizados 

como implantes ósseos. Entretanto, as demandas impostas sobre os biomateriais são 

de tal ordem que nenhum material atualmente disponível como implante se ajusta ao 

desafio de associar-se às necessidades mecânicas e, ao mesmo tempo, integrar-se de 

maneira completa ao meio fisiológico e biomecânico (MAWAD; LAUTO; 

WALLACE, 2016).  

 Inicialmente tinha-se por objetivo a obtenção de materiais biocompatíveis que 

pudessem substituir um tecido danificado e prover suporte mecânico, com mínima 

resposta biológica do paciente. Com o passar do tempo, buscou-se aumentar a vida do 

implante por sua interação com a interface do tecido hospedeiro, em seguida, focou-se 

no desenvolvimento de materiais biodegradáveis, com capacidade de serem 

incorporados ou absorvidos pelo tecido hospedeiro, e mais recentemente, tem-se 

trabalhado com o conceito de biomimética, buscando-se materiais que participem de 

forma ativa no processo de recuperação, atuando no tecido de forma específica, com 

estimulação em nível celular (PIRES, BIERHALZ, MORAES, 2015).  

O implante ideal é aquele biocompatível e não ferro-magnético, que possui 

uma velocidade de degradação adequada por um período de tempo apropriado, sem 

causar alterações no meio; deve ser invisível às técnicas de imagem convencionais e 

ser reabsorvido quando sua presença não fosse mais necessária. Este implante também 

deve ser produzido a partir de uma matéria prima derivada de fontes renováveis, de 

baixo custo e de produção sustentável. 

 Neste cenário, faz-se necessário o esforço de várias áreas do conhecimento 

para uma resposta eficaz a esta problemática. A associação da Saúde e Tecnologia 

pode configurar-se em uma resposta promissora, uma vez que a utilização de 

biotecnologias inovadoras tem contribuído para o aumento da qualidade de vida e 

gerado novos caminhos para o desenvolvimento econômico. 

 Em relação aos biomateriais da classe dos polímeros, pode-se dizer que sua 

facilidade de fabricação para produzir inúmeras formas (partículas, fitas, fios), custo 

razoável e disponibilidade em encontrar materiais com propriedades mecânicas e 
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físicas desejadas para aplicações específicas os tornam muito atraentes quando 

comparados a materiais metálicos ou cerâmicos (PIRES, BIERHALZ, MORAES, 

2015).  

Além disso, uma propriedade desejável para polímeros para aplicações 

biomédicas é que estes sejam biodegradáveis, ou seja, que seja metabolizado pelo 

organismo quando sua presença não for mais necessária. Este tipo de polímeros tem 

sido muito empregado como cápsulas de liberação controlada de droga em 

organismos vivos, fixadores em cirurgias (suturas, clips, pinos para ossos), 

membranas e para embalagens especiais (FRANCHETTI, MARCONATO, 2006; 

FATEMA et al., 2018; YANG et al., 2018). 

Dentre esses polímeros, o PVA é um material sintético que possui 

propriedades de biocompatibilidade e não-toxicidade sendo uma importante matéria-

prima para fabricação de fitas, com potencial para serem utilizados como membranas 

de barreira (LEJA, LEWANDOWICZ, 2010). 

Com a finalidade de atender aos requisitos de biocompatibilidade, bioatividade 

e estabilidade biomecânica uma tendência para materiais osteocondutores vem sendo 

desenvolvida e, dentre esses materiais destacam-se as cerâmicas de fosfato de cálcio. 

Entre os mais difundidos, estão a hidroxiapatita e o fosfato tricálcico, cujas superfícies 

facilitam a adsorção de proteínas e têm elevado potencial osteoindutivo. Por essa 

razão, estas cerâmicas têm sido o foco de vários estudos em animais onde pode ser 

observado propriedades osteogênicas e biocompatibilidade com grande potencial para 

o uso em regeneração óssea (ROOHANI-ESFAHANI, et al, 2016; ROLVIEN et al., 

2017). 

Recentes estudos mostraram resultados positivos na combinação de polímeros 

e cerâmicas para a formação de compósitos com propriedades favoráveis para o uso 

em materiais biomédicos. Essa classe de materiais apresenta grande potencial para 

aplicação como biomateriais uma vez que as propriedades podem ser adaptadas para 

atender qualquer aplicação, com o objetivo de aprimorar, por exemplo, o desempenho 

mecânico, biológico e elétrico do material (UMA MAHESHWARI et al., 2017).  

 

4.2 Fosfatos de Cálcio 

O vasto campo da pesquisa biocerâmica está progredindo a um ritmo 

acelerado afim de desenvolver novos materiais com propriedades fisioquímicas, 

mecânicas e biológicas reforçadas (ROOHANI-ESFAHANI et al., 2016). Os 
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implantes à base de biocerâmica são necessários para substituir e restaurar a função de 

tecidos duros danificados, como é o caso dos ossos. O aumento da expectativa de vida 

levou à um aumento na demanda por novos materiais de restauração. Essas novas 

composições devem abordar o reparo ósseo de maneira mais eficiente e duradoura do 

que as terapias atuais (ARCOS; VALLET-REGÍ, 2013) 

Essas cerâmicas apareceram no final da década de 1960, como um esforço 

para superar alguns problemas de biocompatibilidade associados aos implantes 

metálicos utilizados em cirurgias ortopédicas. Atualmente, as biocerâmicas tem sido 

usadas em várias aplicações diferentes que cobrem a maioria das áreas do sistema 

ósseo (ARCOS, VALLET-REGÍ, 2013; DOROZHKIN, 2010; LU, ZREIQAT, 2010) 

 Os fosfatos de cálcio são compostos químicos de interesse especial em muitos 

campos interdisciplinares da ciência, incluindo geologia, química, biologia e 

medicina. Um material ideal para o reparo ou substituição do tecido ósseo deve 

suportar a migração, proliferação, adesão e diferenciação de células que se infiltram 

nos tecidos e estimular a formação e crescimento do osso. A cerâmica de fosfato de 

cálcio apresentam boa biocompatibilidade, osteocondutividade e osteoindutividade 

(ZHU et al., 2017; MIRJALILI et al., 2017). O comportamento desses biomateriais 

em ambientes biológicos é crucial para seu uso in vivo. (HANNINK, ARTS, 2011). 

Biomateriais de fosfatos de cálcio são produzidos em diferentes formas, como 

em grânulos, blocos (densos ou porosos), composições injetáveis, cimentos, 

revestimentos em implantes metálicos, compósitos de polímeros (SALMA; 

BERZINA-CIMDINA; BORODAJENKO, 2010). São amplamente utilizadas em 

medicina como substitutos, implantes e revestimentos ósseos em próteses dentárias e 

ortopédicas. As aplicações biomédicas atuais incluem substituições para quadris, 

joelhos e dentes, bem como reparação para doenças periodontais, reconstrução 

maxilofacial, aumento e estabilização do maxilar, fusão espinhal e preenchimento 

ósseo após cirurgia tumoral (ARCOS; VALLET-REGÍ, 2013).  

Esses materiais são basicamente constituídos de sais de ácido fosfórico ou 

ortofosfórico e podem ser sintetizados por precipitação a partir de soluções contendo 

íons Ca2+ e PO4
3-, sob condições alcalinas ou ácidas. A razão molar entre os átomos 

de cálcio e fósforo (Ca/P) varia entre 0,2 e 3,0 e é usualmente utilizada como forma 

de classificação dos diferentes fosfatos de cálcio. Entre os mais difundidos, destacam-

se a hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2) e o fosfato tricálcico nas formas polifórmicas α 
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e β (Ca3(PO4)2), cujas superfícies facilitam a adsorção de proteínas e têm elevado 

potencial osteoindutivo (PIRES, BIERHALZ, MORAES, 2013). 

 

ß -Tricálcio fosfato 

 

O beta tricálcio fosfato (ß-TCP) de fase pura é uma cerâmica  reabsorvível 

produzida feita a partir de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e ácido fosfórico (H3PO4). É 

um material biodegradável e biocompatível, sendo parcialmente reabsorvido entre 6 e 

15 semanas após o implante, dependendo da porosidade, estrutura química e tamanho 

da partícula. A reabsorção dos ß-TCP é organizada pelo mecanismo hidrolítico, que 

orienta sua desintegração física (PIRES, BIERHALZ, MORAES, 2013). 
O fosfato tricálcico possui uma estrutura romboédrica estável até temperaturas 

próximas a 1180°C denominada de fase beta (β-TCP); uma fase monoclínica, estável 

na faixa de temperatura entre 1180 a 1430°C chamada de fase alfa (α-TCP); e uma 

fase de alta temperatura (acima de 1430°C), denominada de super-alfa ou alfa’ (α’-

TCP). Dentre os polimorfos do tricálcio fosfato, a fase que tem despertado maior 

interesse para utilização em implantes biocerâmicos é o β-TCP, pois o mesmo, dentre 

as três fases, é a que possui estabilidade química, resistência mecânica e taxa de 

bioabsorção mais adequada a este tipo de aplicações (RAMALHO, 2006).  

 

4.3 PVA 

O Poli (álcool vinílico) - PVA - é um polímero sintético utilizado em uma 

ampla gama de aplicações industriais, comerciais, médicas e alimentares. Como 

produto industrial e comercial, o PVA é valorizado pela sua solubilidade e 

biodegradabilidade, o que contribui para o seu baixo impacto ambiental (DEMERLIS; 

SCHONEKER, 2003). Este polímero possui excelentes propriedades físicas, óticas, 

resistência química, mecânicas e solubilidade em àgua, sendo o polímero solúvel 

produzido em maior volume atualmente (SINGHA; KAPOOR, 2014).  

O poli (álcool vinílico) é produzido em escala industrial através da hidrólise do 

polímero poli (acetato vinílico). É um polímero linear hidrofílico, no qual as 

principais cadeias são unidas apenas por ligações carbono-carbono, que forma 

copolímeros de álcool vinílico e acetato de vinilo como pode ser mostrado na Figura 

4.1. Assim, as propriedades estruturais dos polímeros de poli (álcool vinílico) 

dependem da extensão, polimerização e hidrólise (SIGMA ALDRICH, 2018).  
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Figura 4.1 – Monômero de Poli (álcool vinílico) 

 
Fonte: Sigma Aldrich, 2018 

A história de biodegradação do PVA se estende por mais de 70 anos, desde o 

primeiro relato de degradação por Fusarium lini. Muitos estudos vem sendo realizados 

com a finalidade de entender o comportamento de biodegradabilidade desse material. 

Assim, foi relatado que 55 espécies de microorganismos incluindo bactérias, fungos, 

leveduras e fungos participaram da degradação do poli (vinil álcool) (LEJA; 

LEWANDOWICZ, 2010). 

 Os grupos hidroxilas presentes na cadeia polimérica do PVA podem formar 

fortes ligações de hidrogênio entre grupos hidroxilas intra e intermolecular, o que que 

faz com que o PVA mostre alta afinidade com a água. A solubilidade do PVA na água 

depende do grau de polimerização e hidrólise. Contudo, para ser usado em 

determinadas aplicações, como a proposta nesse trabalho, o PVA deve ser modificado 

antes do uso com o objetivo de, oferecer uma maior estabilidade quando em meio 

biológico. Uma possível solução é o uso de um agente reticulante com o objetivo de 

aumentar a resistência mecânica e diminuir a taxa de degradação do PVA quando em 

meio aquoso (XIAO; HUANG; FENG, 2006). 

 Há diferentes formas de reticular a cadeia polimérica do PVA, como 

modificações na cadeia do PVA, induzir radiação nesse material ou até mesmo 

adicionar aditivos multi-funcionais. Entre os aditivos mais difundidos estão o 

glutaraldeído, epicloridrina, hipofosfito de sódio, persufato e nitrato de amônio 

combinados com emissão de raios ultravioleta. Porém, esses meios podem inviabilizar 

a proliferação celular desses biomateriais devido à sua toxicidade celular.  Uma 

solução viável é o uso do ácido cítrico, como agente reticulante, por ser um material 

não tóxico e, ao mesmo tempo, altamente eficiente na reticulação do PVA mesmo em 

níveis baixos (UMA MAHESHWARI et al., 2017). 

 Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos usando a combinação desses 

materiais com a finalidade de estudar o efeito do ácido cítrico nas propriedades físicas 

e mecânicas, grau de instumescimento, permeabilidade de vapor de água, estabilidade 

térmica e na estrutura da matriz do filme (SIVAKUMAR et al., 2013; SINGHA; 

KAPOOR, 2014).  
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 Sholichah, Purwono & Nugroho (2017) realizaram um estudo onde foi 

possível comprovar que a adição de ácido cítrico na fabricação de filmes compostos 

por PVA e amido de araruta atuou como agente reticulante através da esterificação do 

PVA, reduzindo as cavidades presentes no polímero por apresentar uma estrutura 

mais compacta. O ácido cítrico também agiu como agente quelante formando 

complexos de citrato de metal estável. Estes processos favoreceram à redução do 

tamanho de partícula e uma melhor cristalização.  

Esses fenômenos ocorrem devido à reação dos grupos de ácido carboxílicos do 

ácido cítrico com os grupos hidroxilas do PVA, como pode ser observado através da 

Figura 4.2, ésteres formam-se ao longo da cadeia polimérica e reticulam as duas 

cadeias poliméricas, conferindo uma maior coesão ao polímero.  

Figura 4.2 – Mecanismo de reação entre o PVA e o ácido cítrico 

 
Fonte: SIVAKUMAR et al., 2013. 

 

4.4 Materiais com ação antibacteriana – o papel da prata  

Problemas associados a infecções de implantes estão dentre as complicações 

médicas mais sérias durante o período pós-operatório. Os crescentes casos de perda de 

implantes ocasionados pela presença de bactérias levaram a diversos estudos com o 

objetivo de desenvolver um material que tivesse uma ação antibacteriana com a 

finalidade de reduzir o número de casos de intervenções cirúrgicas causadas por 

infecção (CHEN et al., 2015).  
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A atividade antibacteriana dos íons de prata (Ag+) é conhecida por ter fortes 

efeitos bactericidas, bem como um amplo espectro de atividades antimicrobianas. 

Sendo assim, uma variedade de estudos vem sendo desenvolvidos utilizando esse 

elemento (Ag) com a finalidade de melhorar a funcionalidade desses materiais através 

da ação antibacteriana, uma vez que inúmeros casos de novas intervenções cirúrgicas 

são causadas por infecções após a aplicação do implante (ARMAYANI, PRATAMA, 

SUBAER, 2017; KRYSTOSIAK, TOMASZEWSKI, MEGIEL, 2017 ).  

A prata é considerada um dos mais poderosos metais com função 

antimicrobiana  por sua baixa toxicidade para células humanas, em comparação com 

outros íons de metais pesados. Tem um efeito oligodinâmico, ou seja, os íons de prata 

são capazes de causar uma inibição do crescimento de bactérias, ou mesmo agir como 

um bactericida (TANG et al., 2013).  

O uso da prata exclusivamente deve ser evitado devido a seu alto custo e à 

sustentabilidade. A prata adicionada em uma matriz porosa, que permite a liberação 

controlada, seria preferível para materiais antibacterianos de uso prolongado (SAINT-

CRICQ et al., 2012). 

 

4.5 Membranas de barreira  

Recentemente, a engenharia de tecidos tem sido considerada como um 

tratamento médico definitivo para a reconstrução de tecidos defeituosos nos campos 

da medicina e da engenharia. Nessa área, destacam-se as membranas de barreira, que 

são fitas com o potencial para isolar os enxertos ósseos favorecendo a regeneração 

tecidual e garantir um espaço protegido para que ocorra a osteogênese, também 

conhecida como regeneração óssea guiada (GBR). Essas membranas têm como 

função impedir a migração de células do epitélio e do tecido conjuntivo, que 

causariam a inibição do crescimento ósseo, promovendo espaço adequado para a 

formação de um arcabouço natural de fibrina, precursor do tecido ósseo, evitando a 

competição tecidual entre o tecido conjuntivo e o ósseo (LI et al., 2015).  

A GBR é um tratamento simples em comparação com outros tratamentos de 

engenharia de tecidos, como a reconstrução de tecidos in vitro; portanto, muitos 

pesquisadores vêm estudando esse tratamento e materiais adequados para isso. Shim 

et al., 2015 estudaram os efeitos de uma membrana de policaprolactona, poli (ácido 

láctico-co-glicólico) e TCP na regeneração óssea e os resultados obtidos 
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comprovaram que o uso dessas membranas favoreceram a formação óssea e 

osseointegração em áreas adjacentes ao implante. 

 Para a produção de fitas/filmes, cuja finalidade é o uso como membranas de 

barreira, diversos métodos de processamento vem sendo empregado tais como 

dropcasting, dip-coating, polimerização por plasma e através do uso de impressoras 

3D (KIKUCHI et al., 2004; NORITAKI et al., 2011; LAU et al., 2012; SHIM et al., 

2015; STAMATOSKI et al., 2017). Uma alternativa à esses métodos de produção é a 

colagem de fita, tape casting, que apresenta como uma de suas vantagens o fato do 

processo ser relativamente simples, de baixo custo e com a possibilidade de produzir 

filmes finos, de espessura controlada de forma contínua.  

 

4.6 Tape Casting 

 Após a segunda guerra mundial, houveram vários avanços na tecnologia de 

processamento de cerâmica. Um dos mais novos e prolíficos avanços tem sido o 

desenvolvimento e implementação da colagem de fita como um processo de 

fabricação de filmes finos de materiais cerâmicos. Glenn Howatt foi o primeiro 

pesquisador a ter trabalhos publicados e uma patente descrevendo esse processo 

(HOWAT; BRECKENRIDGE; BROWNLOW, 1947; HOWAT, 1952; MISTLER; 

TWINAME, 2000).  

Anos depois, Stetson & Gyurk (1967) prepararam fitas cerâmicas a partir de 

alumina via tape casting, com o propósito de serem usados como substratos na 

produção de circuitos de filmes finos e circuitos integrados.  

Vários estudos vêm sendo realizados a fim de aprimorar deficiências 

encontradas no processo de tape casting. Kim, Park & Lee (2005) comprovaram em 

seu trabalho o aumento da resistência à tração de fitas de alumina à base de água 

quando utilizando blendas poliméricas de PVA, polivinilpirrolidona e gelatina.  

Materiais cerâmicos são conhecidos pela fabricação de componentes 

estruturais e densos, onde a presença de poros é geralmente tratada como um defeito 

no produto final. No entanto, os avanços na tecnologia de processamento de partículas 

de cerâmica associadas à demanda industrial e científica de materiais porosos com 

estabilidade química, térmica e estrutural têm levado ao crescente interesse em 

materiais cerâmicos porosos. Há uma abundância de aplicações onde as estruturas 

porosas são essenciais, como suportes de catalisadores, membranas para processos de 

filtragem, substratos para eletrodos de sistema eletroquímico. É importante mencionar 
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que a aplicação está fortemente relacionada à composição do material e parâmetros 

estruturais como tamanho do poro, forma, distribuição e conectividade (NISHIHORA 

et al., 2018). 

Outro aspecto do processo que vem recebendo atenção especial é a elaboração 

de materiais com menor impacto à saúde e meio ambiente. Um dos principais desafios 

neste processo é substituir os solventes orgânicos tóxicos pela água. Um grande 

esforço foi dedicado por ceramistas para desenvolver um processo de fundição em fita 

à base de água através do controle das propriedades da suspensão (condições de 

dispersão, aditivos e sua influência na reologia, interação com ligantes, procedimento 

de preparação, etc.) e parâmetros de colagem (natureza do substrato de colagem, 

altura das lâminas, velocidade de colagem, etc.). O uso da água tem evidentes 

benefícios ambientais, de segurança e de custo porém uma maior carga de sólidos leva 

a canais de poros menores para a evaporação e, portanto, os tempos de secagem se 

tornam mais longos. Diante disso, o uso de suspensões de base aquosa torna-se uma 

tendência crescente na fabricação de substratos cerâmicos. (HOTZA, GREIL, 1994). 

Uma melhoria pertinente com a finalidade de reduzir o impacto ambiental 

causado por esse tipo de processamento é o estudo da substituição dos polímeros 

sintéticos não degradáveis por polímeros biodegradáveis e provenientes de fontes 

naturais para a elaboração de novas suspensões, com propriedades reológicas 

adaptadas ao processo (SANTACRUZ et al., 2002; MARIE et al., 2017). 

A técnica de tape casting vem se destacando no ramo de aplicações 

biomédicas. As vantagens desse método para a produção desses materiais são a 

possibilidade de fabricação de filmes com ajuste preciso da espessura, a formação de 

materiais multicamadas potencializando a especificidade de cada fita usada  na 

composição dos laminados e seu baixo custo. Para obtenção de materiais dessa 

categoria são utilizados como matéria-prima materiais biocompátiveis e bioativos 

para a formulação das suspensões. Dentre as cerâmicas que compõe essas fitas 

destacam-se o uso de titanato de zirconato de chumbo, alumina,  hidroxiapatita e TCP. 

Em relação aos polímeros utilizados como ligantes, que tem com o objetivo de 

conferir a resistência mecânica das fitas cerâmicas, o poli (ácido acrílico), polivinil 

butiral, poli ácido láctico, alginato e PVA vem se evidenciando devido às suas 

propriedades de biocompatibilidade (RONCARI; GALASSI, 2000; SEEMA; 

DAYAS; VARGHESE, 2007; TIAN et al., 2007). 
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Diversas pesquisas comprovaram a viabilidade de obtenção de fitas à base de 

TCP e poli (ácido acrílico) com a finalidade de regeneração óssea. Tanimoto et al. 

(2006) realizaram um estudo onde foi possível comparar a bioatividade das fitas de 

TCP a verde e sinterizadas. As fitas de TCP verdes desapareceram completamente 

após 4 semanas o que pode estar relacionado com a baixa resistência a àgua desse 

material visto que a fase polimérica do material é composta por polímeros 

hidrofílicos, ou seja, favoráveis à dissolução em água. Enquanto isso, as fitas de TCP 

sinterizadas exibiram melhor resposta óssea do que a fita de TCP verde. Portanto, a 

fita cerâmica a base de TCP sinterizada apresentou estabilidade no fluido corporal e, 

melhor resposta óssea em comparação com a fita verde de TCP. Os resultados 

encontrados pelos autores estão consistentes com vários estudos demonstrando a 

formação óssea junto as fitas de TCP sinterizadas. A presença da fase TCP nas fitas 

cerâmicas sinterizadas validou a eficiência desse material em relação à bioatividade 

das fitas de TCP sinterizadas e, das mudanças na morfologia da superfície e 

comprovaram um elevado potencial para uso como substitutos ósseos em diferentes 

tipos de defeitos ósseos. 

Em seguida, Tanimoto, Hayakawa & Nemoto (2007) produziram fitas 

baseadas em TCP e investigaram o efeito da proporção de ligante em fitas cerâmicas 

sinterizadas preparadas pelo método de tape casting. Neste estudo, foi possível 

comprovar a formação de uma camada de apatita na superfície das fitas cerâmicas 

sinterizadas. O mecanismo de formação da apatita pôde ser explicado pela liberação 

dos íons Ca2+ e PO4
2- da amostra, o que aumentou o grau de supersaturação da 

solução SBF em relação à apatita, acelerando a formação da mesma. Com base nisso, 

as fitas de TCP sinterizadas prevêem possuir uma alta propriedade de 

osteocondutividade.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Materiais e métodos  

Neste capítulo serão descritos os reagentes utilizados, a metodologia 

empregada na obtenção das fitas baseadas em TCP e PVA, as técnicas e equipamentos 

usados para a caracterização, bem como as condições operacionais em que as análises 

foram realizadas.  

 

5.1.1 Reagentes 

Os reagentes utilizados na preparação das suspensões cerâmicas via tape 

casting são descritos na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Reagentes utilizados na preparação das suspensões cerâmicas. 

Reagente Fabricante Função 

Fosfato Tricálcico Sigma-Aldrich Pó Cerâmico 

Triton X-114 Sigma-Aldrich Dispersante 

Álcool Polivinílico 99+%  Sigma-Aldrich Ligante 

Álcool Isopropílico P.A.  Vetec Plastificante 

Água Destilada - Solvente 

Álcool Etílico 99,5% Atriom Solvente 

Dietanolamida de côco Stepan Surfactante 

Liofoam 148 Miracema-Nuodex Antiespumante 

Nitrato de Prata Sigma-Aldrich Agente bactericida 

Ácido Cítrico  Sigma-Aldrich Agente recitulante 

 

 Os componentes utilizados na formulação das suspensões, os percentuais de 

cada componente e as nomenclaturas das fitas cerâmicas são listados na Tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 Composição da suspensão das fitas TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-

PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. 

Reagente 

Composição (% peso) 

Fita TCP, PVA. 

Fita TCP, PVA,  

reticulada com 

ácido cítrico.  

Fita TCP, PVA, 

nitrato de prata. 

Fita TCP, PVA, 

nitrato de prata, 

reticulada com 

ácido cítrico.  

TCP-PVA TCP-PVA-R TCP-PVA-Ag TCP-PVA-Ag-R 

Fosfato Tricálcico 35 35 35 35 

Triton X-114 1,5 1,5 1,5 1,5 

Poli (álcool vinílico) 

(99+% PA) 
34 28 34 28 

Álcool Isopropílico PA 1,5 1,5 1,5 1,5 

Água Destilada 13 13 12 13 

Álcool Etílico (99,5% 

PA) 
13 17,6 12 15,6 

Dietanolamida de Côco 0,5 0,5 0,5 0,5 

Liofoam148 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ácido Cítrico - 1,4 - 1,4 

Nitrato de Prata - - 2 2 

 

5.1.2 Preparo das suspensões e colagem das fitas  

Inicialmente, pesaram-se as massas referentes à água destilada, álcool etílico, 

Triton X-114 e β-TCP. Todos os precursores foram adicionados na sequência descrita 

anteriormente. Em seguida, a suspensão foi colocada no moinho de bolas. A mistura 

cerâmica permaneceu no moinho, sob agitação constante por 24 horas, a 250 rpm. 

Posteriormente, o PVA foi diluído em água destilada em uma concentração de 16% 

em peso, em uma placa a uma de temperatura de 60° C, utilizando um agitador 

magnético. O ácido cítrico foi diluído na solução de PVA para as composições TCP-

PVA-R e TCP-PVA-Ag-R. Então, a solução de PVA foi adicionada à suspensão 

juntamente com os demais orgânicos (álcool isopropílico, dietanolamida de côco e 

antiespumante) e para as composições TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R também foi 

adicionado uma solução de 5mM de nitrato de prata. 
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Após este procedimento, colocou-se a suspensão no moinho por mais 24 

horas, sob agitação constante, a 250 rpm. Antes da colagem é feito o processo de 

dearação com a finalidade de remover bolhas provenientes da mistura no moinho.  

A colagem da fita é realizada no equipamento Table Top Tape Casting 

Machine TTC-1200 (Tape Casting Warehouse, Inc.), a velocidade de arraste utilizada 

foi de 202 mm/min à temperatura ambiente. A doctor blade foi ajustada em 0,725 

mm. As fitas cerâmicas foram secas em temperatura ambiente por 24 horas. Na Figura 

5.1, são ilustradas as etapas de obtenção das fitas.  

 

Figura 5.1 – Fluxograma da produção de fitas cerâmicas pelo processo de tape 

casting.  

 
 

5.2 Caracterização das suspensões e fitas cerâmicas 

5.2.1 Ensaio Reológico 

Com o objetivo de identificar o comportamento das suspensões cerâmicas, 

assim como determinar se as composições obtidas apresentaram um comportamento 

adequado para o processo de tape casting, foram realizados ensaios reológicos com a 

finalidade de obter as curvas de viscosidade versus taxa de cisalhamento. Sendo 

assim, a viscosidade foi medida em viscosímetro modelo Haake Viscotester da 
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Thermo Fischer Scientific com sistema cone-placa e sensor PP20 utilizando um 

intervalo de taxa de cisalhamento de 0 s-1 a 400 s-1, à temperatura ambiente.  

 

5.2.2 Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/ ATG) 

As análises térmicas consistem em uma série de técnicas nas quais são 

avaliadas diferentes propriedades de um material em função da temperatura ou do 

tempo durante um tratamento térmico, sob uma atmosfera específica. A análise 

termogravimétrica consiste na medida da massa da amostra em função da 

temperatura, enquanto a análise termogravimétrica diferencial mede a diferença de 

temperatura entre a amostra e um material de referência enquanto ambos são 

submetidos a um mesmo tratamento térmico. As curvas termodiferenciais foram 

obtidas no Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos 

(LaPFiMCN) usando uma termobalança modelo modelo DTG – 60 Shimadzu, em 

atmosfera de argônio sob fluxo de 50 mL/min, na faixa de temperatura de 25°C a 800 

°C, usando uma razão de aquecimento de 5°C/min.  

 

5.2.3 Difração de raios X (DRX) 

 Os difratogramas de raios X das fitas cerâmicas foram obtidos no Laboratório 

de Materiais Magnéticos (LMNS-UFRN). As análises foram realizadas em um 

difratômetro da marca Rigaku, modelo Miniflex II, utilizando radiação CuKα 

(λ=1,54056 Å), variação angular 2θ na faixa de 20° a 80° e velocidade de varredura 

2°C/min e passo de 0,01°.  

As fases cristalinas foram identificadas usando o banco de dados do Centro 

Internacional para Dados de Difração (ICDD). O tamanho de cristalitos, parâmetros 

de rede e indicadores para o refinamento foram determinados mediante refinamento 

pelo método Rietveld, usando o programa MAUD versão 2.46.  

 

5.2.4 Espectrometria de fluorescência de raios X (FRX)  

Através da técnica de florescência de raios X foi possível identificar raios X 

característicos através da dispersão do comprimento de onda. As intensidades 

medidas destes raios X característicos estão relacionadas com as concentrações dos 

elementos na amostra. Os materiais foram caracterizados no Laboratório de 

Caracterização de Materiais do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, 
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em um equipamento da marca Bruker S2 Ranger, modelo XFlash® Silicon Drift 

Detector, utilizando potência máxima de 50 W, voltagem de 50 kV, corrente de 2mA. 

 

5.2.5 Grau de Intumescimento 

Para a análise de absorção de água, amostras das fitas foram cortadas em 

circulos de áreas 0,64mm2 foram secas em estufa a 50oC por 24 horas e então pesadas 

(massa inicial). Em seguida, as amostras foram submersas em solução PBS por 24 

horas a 37oC. Então, as amostras foram secas com uma toalha de papel, a fim de 

remover o excesso de água da superfície do material e, pesadas novamente (massa 

final). A quantidade de água absorvida por cada filme, expressa em porcentagem, foi 

determinada pela Equação 5.1: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑢𝑚𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = !"##" !"#$%!!"##" !"#$#%&
!"##" !"#$#%&

𝑥100%   (5.1) 

 

 

5.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das fitas cerâmicas produzidas foram visualizadas no 

Laboratório de Caracterização de Materiais no Departamento de Engenharia de 

Materiais da UFRN em um microscópio eletrônico de varredura com feixe de emissão 

de campo (FE-SEM) da marca ZEISS, modelo Auriga, com uma voltagem de 

aceleração de 5kV. Antes das análises, as amostras passaram pelo processo 

demetalização, ou seja, foram recobertas com ouro, além disso foram aderidas ao 

porta amostra por meio de uma fita de carbono fina. 

 

5.2.7 Ensaio de Bioatividade 

O ensaio de bioatividade foi realizado no laboratório de Biomateriais Da 

Universidade Federal De Sergipe. Amostras das fitas foram cortadas em forma 

circular com área de 0,64mm2. Essa área foi utilizada para estimar o volume do fluído 

de imersão de acordo com a Equação 5.2:  

 

𝑉𝑠 = !"
!"

  (5.2) 
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Onde Vs é o volume (mL) do meio McCoy 5A que foi utilizado e Sa a área 

(mm2) aparente da superfície da amostra. De acordo com as dimensões das fitas, o 

volume necessário calculado foi de 6 mL. Previamente às análises, as amostras foram 

esterilizadas em estufa à 121°C por 6 horas. Então, as amostras foram imersas, por 1, 

4 e 7 dias. Após a imersão, as fitas foram lavadas com água destilada e secas a 70°C 

por 24 horas. 

As transformações morfológicas nas superfícies das pastilhas ocorridas 

durante a imersão em fluído biológico foram acompanhadas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) em um microscópio JEOL 5700. As amostras foram 

recobertas com carbono e observadas no modo elétrons secundários a  10kV, situado 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

5.2.8 Ensaio de Citotoxidade 

O ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste utilizado com a 

finalidade de avaliar a biocompatibilidade de um material para uso em dispositivos 

biomédicos e depois de comprovada a sua não toxicidade é o estudo da 

biocompatibilidade do produto pode ter continuidade realizando-se os ensaios 

necessários em animais de laboratório.  

A viabilidade celular das fitas foram obtidas através do método colorimétrico 

utilizando a solução MTT (3-(4-5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio). As 

amostras foram esterilizadas em estufa à 121°C por 6 horas e, então foram imersas em 

meio Dulbecco (DMEM) com 10% de Soro de Bovino Fetal, incubadas a 37°C. As 

amostras foram colocadas em contato com o meio por 4 horas. Após esse tempo, o 

meio foi retirado e as células (3x104) foram incubadas em cima da amostra com 1,5ml 

de DMEM. As células permaneceram incubadas durante 24 horas em uma placa de 

poços sob condições de cultura celular (5% de CO2, 20% de O2, 95% de umidade e 

37°C). Após esse período, retira-se o meio, adiciona-se a solução de MTT nos poços e 

continua-se a incubação durante 3 horas. Após a retirada do MTT, a absorbância será 

lida pelo leitor de placa ELISA. Para a realização do teste será utilizado como 

controle positivo (citotóxico) células e meio de cultura com 10% de DMSO e como o 

controle negativo (não citotóxico) células ósseas e meio de cultura cultivados 

diretamente na placa. 

 
-1,  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização Reológica  

 A Figura 6.1 mostra as curvas de viscosidade das suspensões TCP-PVA, TCP-

PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. Como pode ser visto no gráfico, todas as 

amostras apresentaram um perfil similar em relação ao comportamento reológico. As 

curvas obtidas ilustram uma diminuição rápida da viscosidade com o aumento da taxa 

de cisalhamento, caracterizando assim um comportamento pseudoplástico dessas 

composições.  

O gráfico revela que, apesar das suspensões só diferirem ligeiramente em 

relação à composição e todas apresentarem o comportamento pseudoplástico, a 

viscosidade e tensão de escoamento possuem valores diferentes.  

Analisando as curvas de um modo geral, no início da colagem de fita, a tensão 

de cisalhamento surgiu da resistência interna do alongamento das cadeias poliméricas 

e da divisão dos aglomerados de partículas, resultando em um aumento na viscosidade 

da suspensão total. O aumento da tensão de cisalhamento faz com que a suspensão 

flua sem quaisquer obstáculos, diminuindo assim a viscosidade da suspensão 

(JABBARI et al., 2016). Ao trabalhar com taxas de viscosidades relativamente 

baixas, obtêm-se uma boa fluidez e maior facilidade para produzir um filme plano e 

com espessura regular (VOGELSANG et al., 2014). 

Pode-se relacionar a velocidade de colagem da fita e altura ajustada para aferir 

a taxa de cisalhamento durante este processo. A velocidade em que as fitas são 

coladas deve ser alta suficiente para que a taxa de cisalhamento esteja no intervalo do 

gráfico onde o declive da curva seja menos íngreme. Isso porque, na faixa mais 

íngreme da curva, pequenas mudanças na taxa de cisalhamento geram grandes 

mudanças na viscosidade e, portanto, nas condições mecânicas da suspensão 

(BITTERLICH, LUTZ, ROOSEN, 2002). Assim sendo, o intervalo ideal para a 

colagem de fitas das composições, apresentadas na Figura 6.1, é de aproximadamente 

acima de 75 s-1. 
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Figura 6.1 – Curva de viscosidade versus taxa de cisalhamento das amostras TCP-PVA, TCP-

PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R.  

 
Fonte: Próprio Autor 

 

6.2 Difração de Raios X 

Os padrões de difração de Raios X para as fitas cerâmicas obtidas pelo 

processo de tape casting estão ilustrados na Figura 6.2. Os resultados revelaram a 

presença da fase β-TCP  de fórmula C3(PO4)2, de estrutura ortorrômbica, segundo 

ficha padrão (JCPDS 98-008-2984). A partir do gráfico, foi possível observar que 

nenhuma outra fase cristalina foi identificada. Ademais, os difratogramas das 

amostras TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R contendo o elemento prata em suas 

composições são semelhantes aos das amostras que não contém esse elemento, ou 

seja, apresentam apenas a fase β-TCP em seus difratogramas. O estudo intitulado 

Síntese de Hidroxiapatita Dopada com Prata realizado por Fonseca (2015) também 

obteve em seus resultados de difração de raios X apenas fases características do pó 

cerâmico utilizado, a hidroxipatita, mesmo para as amostras dopadas com o elemento 

prata, o que pode ser atribuído à baixa concentração do elemento prata na composição 

e da dispersão homogênea da prata durante o processo de mistura (moagem) (UMA 

MAHESHWARI et al, 2017).  
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Figura 6.2 – Padrões de Difração de Raios X das fitas de composição TCP-PVA, TCP-PVA-

R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. 

 
Fonte: Próprio Autor 

Os parâmetros de rede, volume de célula unitária e tamanho de cristalito 

obtidos da fase β-TCP incluídos nas amostras TCP-PVA e TCP-PVA-R foram obtidos 

através do refinamento de Rietveld com a finalidade de estudar as transformações 

estruturais ocorridas durante o processamento das fitas cerâmicas e pelo efeito do 

reticulante na estrutura da amostra são ilustrados na Figura 6.3. O volume da célula 

unitária do β-TCP é bastante afetado pelo processamento usado na fabricação das 

membranas, especialmente quando o polímero não foi reticulado. A expansão dos 

parâmetros de rede pode ser provocada pela entrada de espécies dopantes ou produção 

de defeitos durante o processo de moagem. Essas modificações estruturais ficam 

ainda mais evidentes quando se observa uma redução acentuada do tamanho de 

cristalito após o processamento para a amostra não reticulada. Ou seja, o 

processamento sem o reticulante leva a uma maior desordem estrutural da fase β-TCP, 

o que fica evidenciado pela redução das zonas de ordenamento dentro dos cristais 

(cristalito).  
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Figura 6.3 – Parâmetros de rede, volume de célula unitária e tamanho de 

cristalito obtidos da fase β-TCP incluídos nas amostras TCP-PVA e TCP-PVA-R. 

 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

6.3 Espectrometria de fluorescência de Raios X (FRX)  

 A composição das fitas produzidas foi avaliada por fluorescência de Raios X 

(FRX) é mostrada na Tabela 6.1. Os resultados dessa análise revelaram presença 

majoritária de Ca e P em todas as amostras e a razão entre as porcentagens dos 

elementos cálcio e fósforo encontrados por FRX é de aproximadamente 1,5, valor 

idêntico à razão molar entre os átomos de cálcio e fosfóro do componente TCP, 

comprovando que o processo de tape casting não alterou a composição do pó 

cerâmico (DOROZHKIN, 2012). Para as amostras TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R a 

porcentagem em relação à composição química do elemento Ag encontrada foi de 0,7 

e 0,9, respectivamente. Os resultados desse trabalho são semelhantes ao encontrado 

por Fonsesa (2015) em seu estudo de hidroxiapatidade dopada com prata. Sendo 

assim, a análise por FRX valida a presença do elemento prata nas fitas de composição 

TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R pelo método realizado, conforme mostrado na 

Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Composição química das fitas cerâmicas TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-

Ag e TCP-PVA-Ag-R. 

 
Fonte: Próprio Autor 

6.4 Análise Térmica  

A Figura 6.4 apresenta o comportamento térmico das fitas cerâmicas (a) TCP-

PVA, (b) TCP-PVA-R, (c) TCP-PVA-Ag e (d) TCP-PVA-Ag-R investigados por 

ATG/ATD em uma faixa de temperatura de 25-800°C. Todas as composições 

mostraram uma tendência similar e uma perda de peso total de aproximadamente 

17%. A perda mais significativa dos materiais (cerca de 16%) foi observada entre 

150°C e 450°C.  

De modo geral, podemos considerar que a perda de massa das fitas de 

composição TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R ocorreu em 

três eventos. O primeiro evento, ocorreu no intervalo de temperatura abaixo de 150°C 

e pode estar associado à desidratação de moléculas de água livre. O segundo evento, 

na faixa de temperatura entre 150 - 350°C pode estar relacionado à eliminação dos 

grupos hidroxílicos do PVA e da decomposição dos constituintes orgânicos 

(dispersante, surfactante e plastificante) presentes nos filmes. Finalmente, o último 

evento de perda de massa ocorreu no intervalo de temperatura de 350 - 500°C e pode 

ser atribuído à degradação da cadeia principal do PVA. Acima desta temperatura, não 

foram observados nenhum evento considerável de perda de peso para as composições 

mencionadas acima.   

Como pode ser observado a partir das curvas ATG das amostras, embora todos 

as fitas tenham aproximadamente a mesma perda na faixa de temperatura mencionada 

acima, as composições contendo o agente reticulante, TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-

R, tiveram uma diminuição gradual e curvas mais suaves quando comparado às outras 

composições.  

Os autores Singha & Kapoor (2014) estudaram os efeitos do ácido cítrico 

como agente reticulante para o PVA e obtiveram resultados semelhantes nas análises 
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de ATG que mostraram um aumento na estabilidade térmica dos filmes de PVA após 

a reticulação, em comparação aos filmes não reticulados.  

 

Figura 6.4 – Curva ATG/ATD das fitas cerâmicas (a) TCP-PVA, (b) TCP-PVA-R, (c) 

TCP-PVA-Ag e (d) TCP-PVA-Ag-R em atmosfera de argônio. 

 

 

         
 

 

        
Fonte: Próprio Autor 

 

Em relação às curvas ATD das amostras, foi possível observar uma diferença 

significante entre a intensidade dos picos exotérmicos das amostras reticuladas e não 

reticuladas. As amostras de composição TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R, 

apresentaram curvas ATD mais suaves, com picos menos expressivos.  No trabalho 

descrito por Sholichah et al. (2017), foi observado que o ácido cítrico confere uma 

maior coesão ao polímero que, então, apresenta maior dificuldade quanto à 

degradação térmica, devido às ligações ésteres formadas a partir da reação com os 

(a) (b) 

(c) (d) 
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grupos hidroxila do PVA, causando condições de maior densidade. Esse fenômeno 

pode ser relacionado à diminuição de intensidade dos picos das curvas ATD das 

amostras reticuladas e não reticuladas.  

 

6.5 Grau de Intumescimento  

A determinação da absorção de águas das amostras através desse ensaio fez 

possível compreender a influência do agente reticulante, ácido cítrico, na resistência à 

água dos filmes através do grau de intumescimento das amostras. O comportamento 

observado nos quatro filmes está relacionado às características do PVA e do agente 

reticulante presente nas amostras TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R.  

Conforme apresentado na Figura 6.5, a amostra contendo ácido cítrico, TCP-

PVA-R, apresentou cerca de 10% a menos de absorção de água em relação à amostra 

TCP-PVA. Em relação às amostras contendo prata, houve uma diminuição da 

porcentagem de absorção de água de aproximadamente 6% da amostra contendo o 

agente reticulante, TCP-PVA-Ag-R em comparação com a amostra TCP-PVA-Ag. 

Isso significa que a presença de ácido cítrico reduziu o grau de intumescimento do 

material o que está relacionado à reticulação do polímero.  

Em relação ao PVA, seus grupos hidroxilas formam ligações de hidrogênio 

fortes entre grupos hidroxila intra e intermoleculares, o que faz com que esse 

polímero apresente alta afinidade com a água. Sendo assim, por ser um polímero 

hidrofílico, a absorção de água pelos filmes resulta em uma troca de interações entre 

os grupos hidroxilas da cadeia de PVA por interações entre esses grupos e as 

molélucas de água promovendo a perda de massa pela provável dissolução do PVA 

durante o processo de intumescimento. No que se refere à influência do agente 

reticulante, esse forma ésteres com o grupo hidroxila do PVA o que aumenta o grau 

de polimerização do material e reduz a solubilidade em meio aquoso (SIVAKUMAR 

et al., 2013). Sholichah et al (2017) obteve resultados semelhantes no estudo de 

melhoria das propriedades de filmes de PVA e amido através da reticulação desses 

materiais usando o ácido cítrico como agente reticulante e, de acordo com os autores 

desse trabalho, quanto menor a absorção de água do material maior é a resistência à 

água e vice-versa.  

Conforme esperado, o grau de intumescimento das amostras contendo ácido 

cítrico valida os resultados obtidos através da análise termogravimétrica comprovando 

que o agente reticulante alterou não somente o comportamento térmico mas também o 
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grau de instumescimento das amostras por criar condições de maior densidade e 

alterar o comportamento do material quando em meio aquoso.  

 

Figura 6.5 – Grau de Intumescimento das amostras TCP-PVA,  

TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

6.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Os aspectos morfológicos das fitas cerâmicas TCP-PVA e TCP-PVA-R, TCP-

PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R obtidas pelo método de tape casting podem ser 

observados na Figura 6.6. De forma geral, as micrografias de todas as fitas cerâmicas, 

revelaram partículas de pó cerâmico distribuídas homogeneamente através dos filmes, 

com a presença de aglomerados e macroporos.  

Ao comparar a superfície das composições que contém o agente reticulante em 

relação às amostras que não apresentam acido cítrico em sua composição, é possível 

observar que as fitas TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R apresentaram uma estrutura 

mais compacta, com menos poros em relação às fitas TCP-PVA e TCP-PVA-Ag, 

como pode ser visto na Figura 6.8. Segundo Sivakumar et al. (2013), o ácido cítrico 

promove a reticulação das cadeias poliméricas, através da formação de ésteres ao 

longo da cadeia do PVA, o que ocasiona um encolhimento da cadeia polimérica e o 

tamanho da cavidade do polímero é reduzido, o que corrobora com os resultados 

obtidos a partir da análise das imagens de MEV mostradas na Figura 6.7.   
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Essas informações estão em concordância com os resultados obtidos através 

da análise termogravimétrica, do volume de célula unitária e tamanho de cristalito 

obtidos através do refinamento Rietveld e da análise do grau de intumescimento das 

composições comprovando que o ácido cítrico foi eficaz na reticulação das cadeias 

poliméricas do polímero PVA. 

Figura 6.6 – Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura das fitas cerâmicas 

TCP-PVA e TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. 

 
Fonte: Próprio Autor 
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Figura 6.7 – Imagem de Microscopia Eletrônica de Varredura das fitas (a) TCP-PVA, (b) 

TCP-PVA-Ag, (c) TCP-PVA-R e (d) TCP-PVA-Ag-R com aumento de 1Kx. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

A Figura 6.8 apresenta a identificação dos elementos químicos e o 

mapeamento através do EDS das amostras contendo prata em suas composições, 

TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R. Os picos observados de maior intensidade são os 

dos elementos constituintes do pó cerâmico, Ca e P. Não foi possível identificar picos 

referentes ao elemento Ag nas amostras analisadas, sendo relacionado às baixas 

concentrações do elemento na amostra, o que foi comprovado atráves dos dados de 

DRX e FRX.  
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Figura 6.9 – Mapeamento por EDS das amostras de composição (a) TCP-PVA-Ag  

(b) TCP-PVA-Ag-R. 

  
 

6.7 Ensaio de Bioatividade 

 As fitas cerâmicas foram submetidas ao ensaio de bioatividade in vitro com o 

objetivo de estudar as transformações na surperfície do material quando em imersas 

em meio McCoy 5A, que suporta a propagação de muitas células primárias de 

mamíferos, formando precipitados de apatita para os materiais bioativos. Esse tipo de 

análise é amplamente utilizada para o estudo de materiais bioativos, pois tais testes 

permitem a previsão do comportamento aproximado desses materiais in vivo. 

 As Figuras 6.9 e 6.10 mostram as imagens de MEV obtidas das fitas cerâmicas 

de composição TCP-PVA, TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R, TCP-PVA-Ag-R, 

respectivamente, após imersas em meio McCoy 5A durante o período de 1 dia. 

Analisando as imagens obtidas por MEV, foi possível observar que após 1 dia em 

imersão, não houveram mudanças relevantes na superfície das amostras em relação às 

amostras 0 dia.  
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Figura 6.9 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após imersas em 

meio McCoy 5A durante o período de 1 dia. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 6.10 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R após 

imersas em meio McCoy 5A durante o período de 1 dia. 

 
Fonte: Próprio Autor 
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As Figuras 6.11 e 6.12 mostram as imagens de MEV obtidas da fitas de 

composição TCP-PVA, TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R, TCP-PVA-Ag-R, 

respectivamente, após imersas em meio McCoy 5A durante o período de 4 dias. 

Analisando as imagens obtidas por MEV, pode ser observado que após 4 dias de 

imersão, ocorreu uma pequena formação de precipitados ao longo da superfície das 

amostras. 

Figura 6.11 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após 

imersas em meio McCoy  5A durante o período de 4 dias 

 
Fonte: Próprio Autor 
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Figura 6.12 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

após imersas em meio McCoy 5A durante o período de 4 dias

 
Fonte: Próprio Autor 

 

As Figuras 6.13 e 6.14 mostram as imagens de MEV obtidas das fitas 

cerâmicas de composição TCP-PVA, TCP-PVA-R e TCP-PVA-Ag-R, TCP-PVA-Ag-

R, respectivamente, após imersas em meio McCoy 5A durante o período de 7 dias. 

Através das imagens obtidas pelo MEV, foi possível observar a formação de um 

precipitado, provavelmente de fosfato de cálcio amorfo, indicando que o material é 

bioativo.  
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Figura 6.13 - Micrografias das fitas de composição TCP-PVA e TCP-PVA-R após imersas 

em meio McCoy 5A durante o período de 7 dias 

 
Fonte: Próprio Autor 

Figura 6.14 - Micrografias da fitas de composição TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

após imersas em solução McCoy durante o período de 7 dias. 

 
Fonte: Próprio Autor 
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De acordo com as imagens de MEV obtidas das amostras TCP-PVA, TCP-

PVA-R, TCP-PVA-Ag-R e TCP-PVA-Ag-R (Figura 6.15), foi possível observar uma 

maior formação de precipitados sobre as amostras reticuladas, o que pode indicar que 

os materiais reticulados apresentaram uma maior bioatividade e, portanto, são mais 

favoráveis ao processo de regeneração óssea.  

 

Figura 6.15 - Imagens de MEV obtidas da fitas de composição TCP-PVA, TCP-PVA-R, 

TCP-PVA-Ag-R e TCP-PVA-Ag-R após imersas em solução McCoy durante o período de 7 

dias. 

 
Fonte: Próprio Autor 

O gráfico ilustrado na Figura 6.16 representa a razão Ca/P e nível de Mg2+ 

versus o tempo de imersão das amostras em meio McCoy 5A das amostras TCP-PVA 

e TCP-PVA-R obtidos a partir de análises de EDS. A partir do gráfico foi possível 

analisar as modificações químicas ocorridas durante todo o período do ensaio de 

bioatividade. Em relação à variação da razão de Ca/P, nota-se que o reticulante 

protegeu as partículas de β-TCP ao longo da imersão, uma vez que não há 

praticamente nenhuma variação significativa na razão Ca/P até 7 dias. No entanto, a 

razão decresce de forma considerável para as amostras não reticuladas, sugerindo uma 
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perda de íons Ca2+ pra solução. Se considerarmos a redução de tamanho de cristalito 

acentuada observada para a fase β-TCP na amostra não reticulada, podemos dizer que 

essa desordem estrutural permite sua maior dissolução em comparação com a fase 

protegida pelo reticulante. É razoável afirmar isso, pois a amostra não reticulada é a 

que possui maior porosidade, intumesce mais, ou seja, é um ambiente propício à uma 

maior dissolução do sistema. 

Ao mesmo tempo, na amostra reticulada, as partículas de β-TCP estão mais 

protegidas, a razão Ca/P varia muito pouco e foi possível observar um aumento 

gradual da quantidade de Mg2+ na superfície. Em todos os processos de precipitação 

de fosfatos de cálcio em ambiente biológico, o Mg2+ é extraído de solução sendo 

precipitado juntamente com o Ca2+ . Portanto, o Mg2+ é um íon sonda capaz de nos 

informar que existe de fato uma precipitação na superfície do material, ainda que essa 

precipitação seja amorfa ou nanoestruturada, impossível de boa detecção via DRX.  

 

Figura 6.16- Alterações na razão Ca / P e na quantidade de Mg2+ em função do tempo 

de imersão no meio McCoy 5A. 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

Esses resultados estão de acordo com as análises de MEV que mostraram mais 

precipitados sobre a amostra reticulada pois a  menor quantidade de precipitado sobre 
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a amostra não reticulada indica que o processo de dissolução se sobrepôs ao processo 

de precipitação. 

  

6.8 Ensaio de Citotoxidade 

O teste de citotoxicidade é um dos indicadores mais importantes de avaliação 

de produtos para aplicações biomédicas e deve ser realizado com a finalidade de 

identificar materiais que viabilizam a proliferação celular. Na figura 6.17 é 

apresentado os dados de densidade óptica obtidos através deste ensaio, com a leitura 

das placas com os controles positivo, negativo e as fitas de composição TCP-PVA, 

TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R, respectivamente. De acordo com 

esses dados, as fitas cerâmicas avaliadas não apresentaram citotoxicidade, uma vez 

que o controle se equiparou aos valores obtidos para os materiais, tendo-se células e 

meio de cultura como controle negativo e células e meio de cultura com DMSO a 

10% como controle positivo. Lee & Murphy (2013) realizaram um estudo sobre 

biomateriais de fosfato de cálcio com partículas de prata com função antibacteriana, e 

obteram resultados semelhantes em relação à viabilidade celular. De acordo com Lee 

& Murphy (2013), esses resultados fornecem evidência adicional de que esses 

materiais de prata combinada com fosfatos de cálcio são improváveis de causar 

citotoxicidade significativa em cenários clínicos, uma vez que esse metal é 

rapidamente diluído devido à difusão simples e transporte de fluido no local do 

implante.  

Figura 6.17 – Densidade Ótica dos controles positivo e negativo, das fitas de composição 

TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

 
Fonte: Próprio Autor 
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6 CONCLUSÕES 

As fitas cerâmicas TCP-PVA, TCP-PVA-R, TCP-PVA-Ag e TCP-PVA-Ag-R 

foram preparadas com sucesso pelo método tape casting aquoso. As suspensões 

apresentaram comportamento pseudoplástico adequado para o processamento tape 

casting. Os padrões de DRX indicaram a presença de apenas uma fase cristalina nas 

fitas cerâmicas, a fase β-TCP, de estrutura ortorrômbica. A partir dos dados obtidos 

através do refinamento Rietveld, foi possível observar que o processamento sem o 

reticulante levou a uma maior desordem estrutural da fase β-TCP.  

A análise de ATG, grau de intumescimento e imagens de MEV mostraram que 

o ácido cítrico mostrou-se efetivo na reticulação das cadeias de PVA, conferindo 

maior coesão ao polímero. A análise de bioatividade revelou a formação de um 

depósito indicando que o material demonstrou-se bioativo e, que as amostras 

reticuladas apresentaram maior formação de precipitado, provavelmente de um 

fosfato de cálcio amorfo, em sua superfície quando comparadas com as fitas não 

reticuladas. Além disso, as fitas cerâmicas avaliadas não apresentaram citotoxicidade, 

uma vez que o controle se equiparou aos valores obtidos para as fitas cerâmicas, 

indicando que o material é não-tóxico sendo adequado para o uso como curativo 

ósseo.  
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