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RESUMO 

 

 

VAN DE GRAAF, G. M. M. Avaliação da resistência mecânica à compressão 
axial de diferentes formulações de poliuretana de m amona com carbonato de 
cálcio e de quitosana com fosfato de cálcio. [Biomechanical strengh evaluation of 
two different formulas of castor oil polyurethane with calcium carbonate and chitosan 
with calcium phosphate.]. 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 

As fraturas em equinos são responsáveis por grande prejuízo financeiro devido às 

dificuldades encontradas para instituir seu tratamento nessa espécie, principalmente 

em animais adultos. Entre as dificuldades técnicas no tratamento de fraturas em 

equinos estão a alta resistência óssea, que acarreta fraturas com grande 

transmissão de energia, e a escassez de materiais e técnicas de osteossíntese 

específicos para a espécie, gerando mau prognóstico em muitos casos. Estas 

fraturas, quando cominutivas acarretam em falhas ósseas, criando um espaço entre 

os fragmentos de maior tamanho e ainda extensa lesão de tecidos adjacentes, o que 

dificulta e prolonga o tempo de consolidação óssea. Atualmente a terapia com 

células tronco vem sendo bastante estudada em ortopedia, contudo o ambiente 

onde essas células são depositadas determina o caminho para onde elas vão se 

diferenciar. Para a utilização de células tronco em ortopedia, estas devem sem 

implantadas junto a um suporte tridimensional, por exemplo os biopolímeros, que 

além de fornecer um meio para a multiplicação e diferenciação dessas células, 

também deve apresentar características biomecânicas semelhantes ao tecido a ser 

reparado, que no caso da ortopedia é o tecido ósseo. O objetivo desse estudo foi 

avaliar as propriedades biomecânicas de dois biopolímeros a poliuretana de 

mamona com carbonato de cálcio e uma formulação de quitosana com fosfato de 

cálcio. Foram preparadas duas formulações diferentes de cada biopolímero, em 

corpos de prova cilíndricos de 12 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro, sendo: 

poliuretana de mamona porosa e compacta, e quitosana com secagem a 38 e 60 

graus Celsius. Essas formulações foram submetidas a ensaios compressivos nos 

momentos 3, 24, 48 e 72 horas após o preparo e avaliadas quanto sua resistência à 

compressão, deformação relativa e módulo de elasticidade. A poliuretana de 

mamona compacta apresentou o maior valor de resistência à compressão  (45,805 



 

 

N/mm2) após 48 horas. A fórmula de quitosana com secagem a 38 OC apresentou a 

menor deformação relativa (3,952 %) após 72 horas de preparo e o maior valor de 

módulo de elasticidade encontrado foi na poliuretana de mamona compacta após 72 

horas (1354,284 N/mm2). Sendo assim a poliuretana de mamona compacta 

apresenta maior resistência à compressão do que o osso esponjoso de terceiro 

metacarpiano equino e semelhante aos substitutos ósseos comerciais mais 

resistentes. A fórmula de quitosana 38O C apresentou valores similares aos 

observados  no osso esponjoso equino. Podemos concluir com esses dados que a 

poliuretana de mamona compacta e a fórmula de quitosana 38O C apresentam 

características biomecânicas desejáveis nos materiais para enxerto ósseo. 

 

Palavras-chave: Poliuretana de mamona, quitosana, scaffold, enxerto ósseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

VAN DE GRAAF, G. M. M. Biomechanical strengh evaluation of two different 
formulas of castor oil polyurethane with calcium ca rbonate and chitosan with 
calcium phosphate.  [Avaliação da resistência mecânica à compressão axial de 
diferentes formulações de poliuretana de mamona com carbonato de cálcio e de 
quitosana com fosfato de cálcio]. 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 

Equine fractures are responsible for great economic losses due to difficulties in 

establishing their treatment, mainly regarding adult animals. Among technical 

difficulties faced in the equine fractures treatment, there are high bone strenght, 

which results in high energy fractures and the lack of materials and specific 

osteosynthesis techniques for the specimen, resulting bad prognostic in many cases. 

When cominutives, these fractures result in bone gaps, creating spaces between 

bigger fragments and still extensive surrounding tissue damages, which difficults and 

extends time for bone consolidation. Nowadays, therapy with steam cells is focused 

in orthopedy, but environment where these cells are established determines the path 

they will take. For the use of steam cells in orthopedy, they must be implanted 

together with a tridimensional support  such as biopolymers  which, besides offering 

conditions for replication and differentiation of these cells, they must present 

biomechanic characteristics similar to the tissue to be healed, which is the bone.  The 

target of this study was to evaluate biomechanic properties of two biopolymers, a 

castor oil polyurethane with calcium carbonate and a formulation of chitosan with 

calcium phosphate.  Two different formulations of each biopolymer were prepared, in 

cilindric parts of 12mm lenght and 6mm diameter: porous and compact castor oil 

polyurethane, and chitosan drying at 38oC and 60oC. These formulations were 

submitted to compressed tests at 3, 24 and 72 hours after preparation and evaluated 

for compressive strenght, relative deformation and modulus of elasticity. The 

compact castor oil polyurethane presented greater compressive value (45,805 

N/mm2) after 48 hours. Chitosan formulation drying at 38oC presented lower relative 

deformation (3,952%) 72 hours after prepared, and the highest value for modulus of 

elasticity found was compact castor oil polyurethane after 72 hours (1354,284 

N/mm2). Thus, compact castor oil polyurethane presents higher compressive 



 

 

strenght than trabecular bone of the third equine metacarpal and similar to strenghter 

comercial bone grafts. The formulation chitosan 38O C presented similar values to 

those observed in equine trabecular bone. With these data, we can conclude that the 

compact castor oil polyurethane  and the formulation of chitosan 38O C present 

desirable biomechanic characteristics  in materials for bone grafts. 

 

Keywords: Castor oil polyurethane. Chitosan. Scaffold. Bone graft. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos equinos adultos, os ossos têm grande resistência para poder sustentar seu 

peso corporal e, por isso, para que ocorra fratura nesses ossos é necessário que  

haja a aplicação de grande quantidade de energia. Essa grande quantidade de 

energia aplicada sobre o osso normalmente resulta em fraturas cominutivas e 

grande lesão de tecidos moles ao redor do foco de fratura (MARKEL, 1996).  

Na grande maioria das vezes os materiais ortopédicos utilizados para a 

correção de fraturas em Medicina Veterinária são materiais confeccionados para uso 

em Medicina Humana que também podem ser utilizados em animais, contudo esses 

materiais e os métodos de fixação conhecidos, muitas vezes, são insuficientes para 

fornecer estabilidade às fraturas em animais de grande porte (NIXON, 1996).  

Atualmente o uso de células tronco em ortopedia vem sendo bastante 

estudado, no entanto é necessário que essas células sejam implantadas e 

semeadas num suporte biológico ou sintético, conhecido como scaffold, que forma 

um meio, ou microambiente, adequado para essas células se organizarem em 

estruturas funcionalmente similares ao tecido original (OLSSON et al. 2008).  

Somando os fatos de, na maioria das vezes, as fraturas em equinos adultos 

serem cominutivas, os métodos de estabilização de fraturas muitas vezes serem 

insuficientes para estabilizar a fratura de animais pesados e a terapia com células 

tronco ser uma forma de tratamento bastante promissora, justifica-se o estudo 

biomecânico de um material capaz de cultivar células tronco, que possa preencher a 

falha óssea criada pela fratura cominutiva e ainda fornecer resistência adicional para 

auxiliar os implantes ortopédicos na fixação de fraturas em equinos.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 O grupo mamona compacta apresenta maior resistência à compressão e 

módulo de elasticidade dentre os grupos estudados, sendo essas características 

mecânicas desejáveis para um substituto ósseo e semelhantes ao encontrado em 

osso trabecular equino. 

 A quitosana 38 apresenta menor deformação relativa, o que deve propiciar 

menor deformação no seu local de implantação, caso a tensão a que for submetida 

não ultrapasse seu limite de resistência. 

 O aumento de temperatura para 60 OC da quitosana não foi benéfico para 

suas características biomecânicas ao longo do tempo. 
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