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RESUMO 

 

HAACH, L. C. A. Corpos compósitos de poli(metacrilato de metila) com 

microfibra de biovidro e poros para reparo de defeitos ósseos. 2015. 204 f. 

Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Este trabalho está baseado no desenvolvimento do compósito poli(metacrilato de 

metila) (PMMA) – microfibra de biovidro 45S5® (BV) com porosidade para aplicação 

direcionada a implantes ósseos. O PMMA é um material do tipo bioinerte 

amplamente utilizado na fabricação de implantes. O biovidro 45S5® é um biomaterial 

bioativo classe-A, que significa ser capaz de integração com tecidos moles e ósseos. 

O presente trabalho objetiva a conjugação das propriedades destes dois materiais 

em um conceito que introduz microfibra de biovidro 45S5® e porosidade em uma 

matriz de PMMA na busca de um material com elevada osteointegração e que 

permita a manufatura de implantes com adequada resistência a carregamentos 

mecânicos. Foram manufaturados e avaliados fisicamente e in vivo corpos de prova 

de PMMA com introdução de 20% de microfibra de biovidro (densos e porosos a 

80%), corpos de PMMA com introdução de hidroxiapatita (densos e porosos a 80%) 

e de PMMA (densos e porosos a 80%) para controle. Foram realizados testes 

mecânicos de compressão e de flexão a três pontos para medidas de resistência e 

rigidez. Também foram realizadas medidas da microdureza Vickers e da densidade 

das amostras. Os resultados médios obtidos da tensão de escoamento e módulo 

elástico para os corpos de prova com introdução de 20% de microfibra de biovidro 

nos ensaios de compressão foram de 44 MPa e 1403 MPa respectivamente para as 

amostras densas e de 8 MPa e 13 MPa para as amostras porosas e nos ensaios de 

flexão foram de 48 MPa e 8129 MPa para os corpos densos e de 5 MPa e 97 MPa 

para os corpos porosos. A modelagem matemática a partir dos resultados permite a 

determinação antecipada da formulação para o atendimento específico de cada 

proposta de implante. Os implantes ensaiados in vivo com adição de microfibra de 

Biovidro 45S5® foram os que apresentaram os melhores resultados em integração 

óssea e controle da inflamação local. 

Palavras-chave: Materiais Biocompatíveis. PMMA. Biovidro 45S5®. Hidroxiapatita. 

Substitutos Ósseos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

HAACH, L. C. A. Composite samples of poly(methyl methacrylate) with bioglass 

microfiber and pores to repair bone defects. 2015. 204 f. Tese (Doutorado) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2015. 

 

This work is based on the development of poly(methyl methacrylate) (PMMA) – 

bioglass 45S5® microfibers composite with porosity for bone implants application. 

PMMA is a bioinert material widely used in the manufacture of biological implants. 

The 45S5® bioglass is a bioactive class-A biomaterial which indicates ability to 

integrate with bone and soft tissues. The present study aims to combine the 

properties of these two materials on a concept that introduces bioglass 45S5® 

microfibers and porosity in a matrix of PMMA in order to find a material with high 

bone integration and capable of manufacture implants with adequate resistance to 

mechanical loads. Samples of PMMA with the introduction of 20% of bioglass 

microfiber (dense and 80% of porous), PMMA with introduction of hydroxyapatite 

(dense and 80% of porous), and PMMA (dense and 80% of porous) for control were 

fabricated and evaluated both physically and in vivo. Mechanical tests such as 

compression and three points bending have been performed for measurements of 

strain and stiffness. Measurements of Vickers microhardness and density of the 

samples also were performed. The average results of yield stress and elastic 

modulus for the samples with the introduction of 20% microfiber bioglass in 

compression tests were 44 MPa and 1403 MPa respectively for dense samples and 8 

MPa and 13 MPa for porous samples and in bending tests were 48 MPa and 8129 

MPa for dense bodies and 5 MPa and 97 MPa for the porous bodies. The 

mathematical modeling based on the results allows the early determination of the 

formulation to meet the specific needs of each implant proposal. The implants tested 

in vivo with addition of 45S5® bioglass microfiber presented the best results in bone 

integration and control of local inflammation when compared with all the other groups 

with the scaffold presence. 

 

Keywords: Biocompatible Materials. PMMA. 45S5® Bioglass. Hydroxyapatite. Bone 

Substitutes. 
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1   INTRODUÇÃO 

 
 

 

A possibilidade de reparo de tecidos e órgãos com algum tipo de dano 

biológico é um grande tema que tem sido amplamente explorado (COSTA; MIGUEL; 

ROSA, 2005). Segundo Cancedda et al. (2003) traumas e doenças dos ossos e 

articulações resultam em dor e deficiência física em milhões de pessoas ao redor do 

mundo. De acordo com Kim et al. (2013) os defeitos ósseos ainda são patologias 

bem comuns em todo mundo, ocorrendo aproximadamente 2,2 milhões de 

procedimentos cirúrgicos todos os anos. 

A maior parte das lesões em tecidos ósseos possui potencial de reparo 

espontâneo adequado, necessitando às vezes somente o uso de terapias 

conservadoras ou técnicas cirúrgicas convencionais. Isso se deve principalmente ao 

contínuo processo de remodelamento ósseo que ocorre durante toda vida do ser 

humano pela atividade de dois grupos celulares diferentes, os osteoclastos 

responsáveis pela reabsorção óssea e os osteoblastos responsáveis pela formação 

de novo osso. Contudo, na área de atuação principalmente da Ortopedia e da 

Cirurgia Bucomaxilofacial é frequentemente necessária a colocação de enxertos e 

substituição óssea quando há defeitos extensos decorrentes de traumas, 

procedimentos cirúrgicos e deformidades ósseas congênitas (CANCEDDA et al., 

2003; COSTA; MIGUEL; ROSA, 2005). Apesar da disponibilidade de tratamentos 

cirúrgicos usando tecidos autógenos e alógenos, a regeneração dos ossos longos 

permanece ainda como uma das doenças ortopédicas com tratamento mais crítico 

(KIM et al., 2013).  

Em quadros de grandes defeitos osteocondrais se faz necessário a 

substituição total do sítio afetado utilizando-se próteses artificiais que têm a sua 

durabilidade limitada. Por esses motivos, é de extrema importância a identificação de 

procedimentos que reparem permanentemente essas lesões evitando assim novas 

cirurgias reparadoras, principalmente em indivíduos jovens (CANCEDDA et al., 

2003). Além da preocupação com os jovens tem-se também o aumento da 

expectativa de vida, tornando-se assim necessário o prolongamento do período de 
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uso das próteses. De acordo com Hench, Jones e Sepulveda (2002) uma boa 

maneira de se resolver este problema é dar-se mais importância para a regeneração 

de tecidos em detrimento da substituição de tecidos. 

Na busca de materiais novos e mais duradouros para serem usados em 

enxertos, os polímeros se mostram muito promissores. Dentre os polímeros 

utilizados como biomaterial pode-se citar o Poli(metacrilato de metila) (PMMA) que é 

um termoplástico, rígido, transparente, leve, resistente, com boa moldabilidade e 

qualidade ótica. A sua bioinércia foi descoberta após o retorno dos soldados 

americanos aos Estados Unidos da América com o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Um médico percebeu que muitos desses soldados ainda tinham estilhaços de 

Plexiglass® em seus olhos e que não apresentavam sinais inflamatórios e de 

rejeição ao material. (UNIVERSITY OF WASHINGTON, 2004) 

Além dos polímeros, as cerâmicas também se destacam entre os materiais 

biocompatíveis. Dentre elas em especial a hidroxiapatita (HA) e o biovidro. O 

biovidro 45S5® é um material bioativo (resulta em uma ligação entre o tecido 

hospedeiro e o biomaterial) e osteoindutor (estimula células indiferenciadas a 

converterem-se em células osteoprogenitoras – os osteoblastos). (CAMILO, 2010) 

De acordo com Cancedda et al. (2003) um grande avanço no campo da 

Engenharia Tecidual foi realizado quando se iniciou a produção de scaffolds porosos 

cuja arquitetura é similar à do osso trabecular.  Assim, com a presença dos poros a 

superfície do implante disponível para o reparo tecidual é muito maior. Para que a 

osteocondução ocorra é essencial que os poros tenham um tamanho mínimo de 

50µm podendo chegar até 500µm variando de acordo com o formato do poro 

(CHANG et al., 2000). Além disso, neste mesmo estudo Chang et al. (2000) 

ressaltam que o tamanho das interconexões entre os poros é mais importante do 

que o tamanho dos poros em si. Para que os poros sejam criados nos materiais é 

necessária a utilização de agentes formadores de poros, como por exemplo, o gel de 

carboximetilcelulose (CMC) que é capaz de produzir poros em tamanhos adequados 

e viáveis à proliferação celular (SOUSA et al., 2009). 

Sousa et al. (2009) realizaram estudos in vitro e in vivo, com análise de 

microscopia eletrônica por varredura (MEV), citotoxicidade, condutibilidade óssea e 

biocompatibilidade de um compósito formado por PMMA e HA tendo o CMC como 

agente formador de poro. De acordo com este estudo o material não apresentou 

toxicidade in vitro e obteve excelentes resultados de biocompatibilidade e 



Introdução 

 

33

crescimento celular in vivo. Esses resultados são corroborados pela pesquisa de 

Itokawa et al. (2007) que estudaram um compósito de HA-PMMA não poroso e 

obtiveram adesão completa da interface do material com o osso após 1 (um) ano de 

pós-operatório sem nenhuma forma de reação inflamatória. Porém em ambos os 

estudos esse compósito apresenta limitações na sua empregabilidade em regiões 

ósseas sujeitas a carregamento mecânicos pela sua fragilidade. 

Ao se projetar novos materiais para reparação óssea deve-se ter em 

consideração os esforços mecânicos à que um osso saudável é submetido e é 

capaz de suportar sem nenhum comprometimento. O tecido ósseo é um material 

viscoelástico cujas características mecânicas variam de acordo com o tempo, sendo 

que a resistência à tração e o módulo elástico do osso podem diminuir em até 2% a 

cada 10 anos (KARAGEORGIOU; KAPLAN, 2005). O módulo elástico do fêmur de 

um indivíduo de 35 anos é em média 17 GPa.  

Esta proposta de estudo tem como estado de hipótese a  utilização de PMMA 

e microfibras de biovidro 45S5® (BV) obtendo-se scaffolds porosos com excelente 

osteointegração e resistência mecânica. A formulação apropriada permite a 

obtenção de scaffolds permanentes com excelente integração óssea e resistência 

mecânica, onde variações em seus constituintes e manufatura podem fornecer 

implantes para uso em diferentes carregamentos mecânicos de acordo com a 

necessidade fisiológica.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

O objetivo principal do trabalho é o desenvolvimento de biomaterial composto 

de PMMA poroso e microfibra de biovidro 45S5® para aplicação em substituição de 

tecido ósseo.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram necessários objetivos secundários 

que são descritos a seguir: 

• Desenvolver composição e técnica de manufatura para obtenção de corpos 

com porosidade adequada para osteocondução e osteogênese. 
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• Caracterizar o material proposto através de ensaios mecânicos 

(compressão, flexão e dureza) e ensaios de porosidade; 

• Obter uma modelagem para a mistura dos materiais propostos. Este modelo 

foi ajustado a partir do valor do módulo elástico obtido nos ensaios 

mecânicos experimentais; 

• Estudar in vivo o material proposto e validar a formulação comprovando a 

sua bioatividade; 

• Correlacionar o material proposto ao compósito de PMMA com hidroxiapatita 

(SOUSA, 2009), pertencente à estudos anteriores deste grupo de trabalho 

(LTC – Laboratório de Tribologia e Compósitos) e assim ser capaz de 

escolher a melhor composição para uma aplicação biológica específica. 
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1  O Tecido Ósseo 

 

 

O tecido ósseo possui duas principais funções: manter a homeostase mineral 

do organismo e prover rígidas alavancas para os músculos trabalharem (TURNER, 

1997). Segundo este mesmo autor o termo “Adaptação Óssea” designa o processo 

de formação do esqueleto, desde as informações genéticas presentes nas células 

ósseas que modelam o esqueleto durante o crescimento e só cessam as suas 

atividades quando o osso alcança a resistência necessária para suportar os 

carregamentos sofridos. Contudo, este processo não é entendido completamente, 

sabendo-se, porém que é necessária alguma força de mecanotransdução para a 

correta formação do esqueleto (Figura 2.1). 

De acordo com a Lei de Wolff o osso desenvolve uma estrutura mais adequada 

ao resistir às forças que atuam nele, adaptando tanto à arquitetura interna (Figura 

2.2) quanto à conformação externa de acordo com as mudanças de carregamentos 

externos. (ICB-DENT, 2005) 
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Figura 2.1 – Diagrama esquemático do modelo Davy e Hart - componentes envolvidos e vias da 

remodelação do trabeculado ósseo. (FONTE: ICB-DENT, 2005) 
 

 
Figura 2.2 - Remodelamento do trabeculado ósseo em resposta às cargas fornecidas ao osso. 

(FONTE: ICB-DENT, 2005) 
 

A resposta celular necessária para controle da massa óssea ocorre 

inicialmente com a ação dos osteócitos e dos bone lining cells (osteoblastos inativos) 

que são essencialmente sensores de estímulos mecânicos, não podendo 

efetivamente formar e reabsorver osso (Figura 2.3). Por essa razão são enviados 
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alguns intermediários de comunicação celular, as prostaglandinas e o óxido nítrico, 

até as células efetoras – osteoblastos e osteoclastos. (TURNER, 1997) 

 

 
Figura 2.3 - As 5 (cinco) fases distintas da resposta celular para o remodelamento ósseo. (FONTE: 

ICB-DENT, 2005) 
 

 

2.1.1 Propriedades Mecânicas 

 

 

O tecido ósseo pode ser classificado macroscopicamente em osso compacto 

ou cortical e osso esponjoso ou trabecular. O osso compacto é formado por partes 

sem cavidades visíveis enquanto que o osso trabecular possui muitas cavidades 

intercomunicantes. Segundo Junqueira e Carneiro (1999) esta classificação é 

macroscópica porque o osso cortical e os tabiques que separam as cavidades do 

esponjoso tem a mesma estrutura celular histológica. A formação estrutural do osso 

cortical e do osso trabecular possuem propriedades mecânicas diferenciadas. As 

propriedades mecânicas de um osso também variam de acordo com a espécie 
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animal, a idade do mesmo, local anatômico, conteúdo líquido, etc. (Tabela 2.1) (ICB-

DENT, 2005) 

A resistência de um osso é determinada por fatores como: massa, tamanho, 

geometria, microarquitetura, mineralização, orientação das fibras de colágeno, 

estrutura química das fibras de colágeno e acúmulo de micro defeitos estruturais. No 

entanto, o grau de mineralização do osso pode ser considerado o mais importante 

determinante intrínseco de resistência do osso. (BOIVIN, 2008) 

 

Tabela 2.1 – Tensão de ruptura (MPa) e deformação até a ruptura (%) do osso cortical humano 
(fêmur) em função da idade. (FONTE: ICB-DENT, 2005) 

Propriedade 

Idade (anos) 

10/20 20/30 30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 

Tensão de Ruptura (MPa) 

Tração 114 123 120 112 93 86 86 

Compressão - 167 167 161 155 145 - 

Flexão 151 173 173 162 154 139 139 

Torção - 57 57 52 52 49 49 

Deformação até a Ruptura (%) 

Tração 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 

Compressão - 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 - 

Torção - 2,8 2,8 2,5 2,5 2,7 2,7 

 

Para Boivin (2008) a mineralização óssea também é um importante fator 

determinante do valor de microdureza óssea, porém ela não é capaz de explicar 

todas as variações dos valores de microdureza. 

A definição de dureza de um material em engenharia é a resistência que este 

material tem à indentação. Indentação por sua vez é a realização de pressão (com 

uma dada força conhecida) com um indentador (ponta) feito de material duro contra 

o material a ser testado de tal maneira que uma depressão é criada. Algumas 

características desta penetração são tomadas como forma de medir a dureza, por 

exemplo, o tamanho e profundidade da marca de um indentador conhecido deixada 

na amostra (Dowling, 2007). Segundo Boivin (2008) dureza é a medida usada para 

medir a resistência da deformação de um material, sendo esta deformação 

permanente ou não. O teste de microdureza permite a pesquisa da relação entre a 
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estrutura e as características mecânicas de um material em escala microestrutural 

(Boivin, 2008). 

Existem diversos testes que medem a dureza de um material, diferindo entre 

si na geometria e no material do indentador, na forma de aplicar a pressão, dentre 

outros fatores. De acordo com Boivin et al. (2008), se o material a ser medida a 

dureza (microdureza) é o osso, onde os componentes formadores não seguem uma 

única orientação, o tipo de teste mais indicado é o teste de dureza Vickers. 

O primeiro artigo correlacionando o grau de mineralização óssea (DMB – do 

inglês “degree of mineralization of bone") com a microdureza Vickers foi publicado 

somente em 2008, por Boivin et al. Neste estudo os autores concluem que a análise 

dos valores de microdureza Vickers é uma forma de avaliar a resistência do osso, e 

que a DMB, a microdureza e a rigidez estão correlacionadas ao nível tecidual. 

 

 

2.2 Biomateriais para Implantes Ósseos 

 

 

A maior diferença entre os biomateriais e as outras classes de materiais é a 

habilidade do biomaterial em permanecer em um ambiente biológico sem ser 

prejudicial ou sem ser danificado por este ambiente. Os biomateriais são pensados 

de forma a atuarem em sistemas biológicos, seja na avaliação, tratamento, aumento 

ou reposição de algum tecido, órgão ou função do corpo. (DOROZHKIN, 2010) 

O estudo dos biomateriais é uma ciência interdisciplinar que combina 

princípios básicos de biologia, química, física e engenharia para produzir tecidos 

vivos e funcionais. Ao se conceber um novo material a ser utilizado pela engenharia 

de tecidos deve-se atentar para alguns aspectos importantes como a sua correlação 

e biocompatibilidade com o tecido a ser substituído, a sua bioestabilidade e 

integração aos materiais hospedeiros e a restauração da estrutura normal com suas 

características funcionais (LANDIS, 2005). Além desses aspectos já citados, 

Cancedda et al. (2003) citam a não-imunogenicidade, a não toxicidade, a 

biodegrabilidade e a facilidade de manufatura como características importantes de 

um scaffold ideal. 
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Os substitutos ósseos têm sido desenvolvidos a fim de suprir uma falta de 

materiais que possam ser utilizados com sucesso quando há a necessidade de uma 

reconstrução óssea (GRYNPAS, 2002). Nos últimos anos muitas estratégias têm 

sido empregadas a fim de conferir bioatividade aos biomateriais a serem usados em 

cirurgias ortopédicas (CARIDADE et al., 2013). Dois fatores cruciais para este 

avanço que tem ocorrido nas últimas décadas na área de pesquisa de material 

biomédico e de biomateriais são o aumento na expectativa de vida e a obrigação 

social de fornecer uma melhor qualidade de vida a todos os pacientes 

(DOROZHKIN, 2010) 

Segundo Cancedda et al. (2003) existem dois métodos cirúrgicos para 

reparação de lesões de ossos grandes. A primeira é o método de Ilizarov, que é uma 

osteotomia seguida de uma distração óssea (Figura 2.4). E a segunda é a aplicação 

de enxerto ósseo que pode ser com materiais autógenos (o doador e o receptor são 

o mesmo indivíduo), alógenos ou homógenos (o doador pertence à mesma espécie 

do receptor), xenógenos ou heterógenos (doador e receptor são de espécies 

diferentes) e biomateriais. 

 

 
Figura 2.4 – Exemplo de colocação de fixador externo, Método de Ilizarov. (FONTE: ZAMANI e 

OYADIJI, 2010) 
 

 Os implantes autógenos estão associados a altas taxas de morbidade 

cirúrgica, enquanto os alógenos acarretam em problemas com a imunogenicidade 

(GRYNPAS, 2002; CANCEDDA et al., 2003; ITOKAWA et al., 2007). Para Itokawa et 

al. (2007) os materiais sintéticos usados em placas para cranioplastia possuem 

inúmeras vantagens sobre o transplante ósseo além da ausência de morbidade no 

lugar de retirada do osso doador como citado anteriormente. Dentre essas 

vantagens estão: a facilidade de adaptação e a fixação ao defeito e mudanças 

mínimas no contorno anatômico. Cancedda et al. (2003) ainda ressaltam que a taxa 

de aplicação com sucesso de enxertos autógenos vascularizados é alta, porém 
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complicações (infecção, não-união entre outras) são muito frequentes. Além disso, 

há o fato de que disponibilidade de implantes autógenos e alógenos é muito menor 

do que a demanda clínica (HING, 2004; CANCEDDA, 2003).  

O método de Ilizarov leva em conta a vantagem do potencial de regeneração 

do osso evitando toda a problemática referente à integração óssea do enxerto, 

porém esta técnica apresenta um longo período de recuperação e uma alta taxa de 

complicações. (CANCEDDA et al., 2003) 

Segundo Sousa et al. (2009) para que um biomaterial obtenha sucesso ao ser 

implantado em áreas ósseas é necessário que a sua superfície apresente as 

seguintes características: ser bioativo; apresentar poros em contato com o osso de 

forma a promover a adesão óssea e deve apresentar poros que permitam a 

interação com o periósteo usado em técnicas cirúrgicas para envolver o implante. 

Os biomateriais podem ser classificados de acordo com o seu comportamento 

fisiológico, que podem ser: biotoleráveis, bioinertes, bioativos. Os materiais 

biotoleráveis como o próprio nome diz, são tolerados pelo organismo hospedeiro e 

geralmente é criado um encapsulamento fibroso para isolá-lo do organismo. Os 

bioinertes geram encapsulamento fibroso com menor frequência e liberam 

quantidades mínimas de seus componentes no organismo hospedeiro. Os materiais 

bioativos interagem com o organismo promovendo ligações de natureza química. 

(HENCH, JONES e SEPULVEDA, 2002) 

Segundo Hench, Jones e Sepulveda (2002) os materiais bioativos de classe A 

são aqueles que exibem 11 (onze) estágios de reações que levam a um aumento na 

proliferação e diferenciação de osteoblastos e a reconstrução da arquitetura 

trabecular in situ. Para Caridade et al. (2013) uma característica comum dos 

materiais bioativos é a modificação cinética e tempo-dependente da superfície do 

material que ocorre depois da implantação do mesmo no organismo. É formada 

nesta superfície uma camada similar ao osso composta de apatita e que fornece 

uma interface de adesão do implante ao osso. Desta forma por exemplo, 

acompanhar a evolução da camada de apatita em testes in vitro após a deposição 

do material em líquidos que simulam os fluídos corporais é uma forma de mensurar 

o processo de biomineralização.  

Segundo Camilo et al. (2009a) não basta apenas ter-se uma superfície porosa 

em um material bioinerte para se ter a garantia de crescimento ósseo neste material. 

Porém a presença de poros é um dos fatores determinantes para a expansão óssea 
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no interior do implante, como pode ser observado no estudo de Itokawa et al. (2007) 

onde a interface do implante sólido de HA-PMMA estava completamente aderida ao 

osso porém com nenhum crescimento ósseo em seu interior. Neste mesmo estudo 

de Itokawa et al. (2007) os implantes feitos de HA-PMMA com 40% de porosidade 

obtiveram crescimento ósseo no interior após o mesmo período experimental (Figura 

2.5).  

 

Figura 2.5 - Nova formação óssea em uma estrutura de HA com 40% de porosidade (A) e em um 
compósito HA-PMMA não poroso (B) após 1 (um) ano de implantação. (FONTE: ITOKAWA et al. 

2007) 
 

Ainda não houve um consenso entre os pesquisadores sobre qual é a 

geometria ótima dos poros nos substitutos ósseos pois parâmetros como espécie do 

animal implantado, tamanho, reabsorção, química e topografia do implante podem 

ter um papel importante, variando assim de acordo com as condições experimentais. 

Segundo Doernberg et al. (2006) apenas é possível afirmar que os blocos de 

biomaterial devem conter macroporos interconectados e que o diâmetro do 

macroporo assim como as suas interconexões devem ser maiores que 50-100 µm 

em diâmetro. Ainda segundo esses mesmos autores, quando a aplicação é in vivo 

pode-se afirmar que poros entre 50-800 µm parecem mais adequados ao 

crescimento ósseo e/ou reabsorção do implante. 

Doernberg et al. (2006) manufaturaram implantes de beta-TCP com poros de 

diâmetros diferentes: 150, 260, 510 e 1220 µm. Os cilindros de 13mm de 

comprimento por 8mm de diâmetro foram implantados em ossos longos de ovelhas 

(úmero proximal, fêmur proximal, tíbia proximal e fêmur distal, todos eles 

bilateralmente) e permaneceram por 6, 12 e 24 semanas. Os autores concluíram 

(A) (B) 

OSSO 

OSSO 
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neste trabalho que a reabsorção da cerâmica ocorreu principalmente nas primeiras 6 

(seis) semanas enquanto que a formação óssea foi observada nas 12 primeiras 

semanas. Foi encontrada maior formação óssea no anel externo do implante depois 

de 6 (seis) semanas e no anel externo e médio após 12 semanas.  

A bioatividade de um material depende da estrutura dos inúmeros grupos 

funcionais presentes, como os grupos hidroxila na hidroxiapatita e os grupos que 

promovem troca iônica e reação de precipitação da solução no biovidro 45S5® 

(CAMILO et al., 2009a). Segundo Caridade et al. (2013) quando materiais bioativos 

são implantados no organismo ou estão em contato com fluídos corporais simulados 

(Simulated Body Fluid – SBF) ocorrem três fenômenos: liberação de íons, 

modificação do pH e crescimento da camada de apatita na superfície do vidro. 

 

 

2.3 Materiais Poliméricos 

 

 

Os polímeros são constituídos de macromoléculas orgânicas que podem ser 

sintéticas ou naturais. Os átomos encontrados neste tipo de material são: carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e outros elementos não metálicos. A ligação 

química entre esses átomos que formam uma cadeia é do tipo covalente e a ligação 

entre essas cadeias é uma ligação fraca, do tipo dipolar. Dentre as características 

mais importantes dos materiais poliméricos pode-se citar a leveza, flexibilidade, a 

capacidade de funcionarem como isolantes elétricos e térmicos, a alta resistência á 

corrosão e a baixa resistência ao calor. (PADILHA, 1997) 

 

 

2.3.1 Poli (metacrilato de metila) – PMMA 

 

 

Duas grandes empresas descobriram o poli (metacrilato de metila) (PMMA) 

praticamente ao mesmo tempo, a DuPont em 1931 e a Rohm and Haas em 1933, 

sendo que a primeira registrou o produto como Lucite® e a segunda como 

Plexiglas®. Uma terceira companhia, a Imperial Chemical Industries, desenvolveu 
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um processo de produção mais eficiente e o seu produto foi registrado com o nome 

Perspex® (DUPONT, 2010). A primeira lâmina de acrílico foi moldada 

inadvertidamente por Rohm e a sua equipe. Eles estavam tentando desenvolver um 

vidro de segurança polimerizando um derivado do ácido acrílico – o metacrilato de 

metila (MMA) – entre duas lâminas de vidro. Contrário às expectativas de Rohm, o 

MMA não se aderiu ao vidro, mas por sua vez, formou uma sólida placa de 

poli(metacrilato de metila) (PMMA). O Plexiglas® se tornou comercialmente 

disponível em 1936 e encontrou um nicho comercial na indústria aeronáutica militar, 

tornando-se distribuidor exclusivo do Exército e Marinha Americana. (ROHM AND 

HAAS, 2010) 

Durante a Segunda Guerra Mundial, vários soldados que ficavam no interior 

dessas bolhas acrílicas durante os combates aéreos tiveram pedaços de Plexiglas® 

atirados aos seus rostos e olhos. Depois do fim da guerra, um médico percebeu que 

muitos desses soldados ainda tinham nos seus olhos esses pedaços de acrílico sem 

apresentar sinais de infecção e nem de interação com o tecido ocular. Com esta 

descoberta a bioinércia do PMMA ficou comprovada. (UNIVERSITY OF 

WASHINGTON, 2004) 

O poli (metacrilato de metila) ou PMMA é um polímero obtido a partir do 

metacrilato de metila (MMA) (Figura 2.6) que é um éster do ácido metacrílico. 

Classificado como termoplástico, é rígido e transparente, porém possui uma 

facilidade de adquirir formas variadas sendo muito leve. É um material muito 

resistente e com ótima qualidade ótica. 

A densidade do PMMA varia de 1150 a 1190 kg/m3. Possui um maior índice 

de impacto do que o vidro e não se desfragmenta, mas pode quebrar em grandes 

pedaços. Ele é menos duro e por isso risca com maior facilidade que o vidro. Este 

material é produzido e processado em temperaturas de 240-250°C sob pressão 

atmosférica e não filtra a luz ultravioleta (UV), ao contrário, transmite luz UV abaixo 

de 300nm. Pelas características citadas pode-se compreender a razão pela qual o 

PMMA é vastamente utilizado em componentes ópticos e eletrônicos atualmente. 
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Figura 2.6 - Estrutura tridimensional e química do monômero metacrilato de metila e do polímero 
originado por ele, poli (metacrilato de metila). (FONTE: ALUNOS ONLINE, 2014) 

 

 

2.3.2 Polímero Reforçado com Fibra 

 

 

Os materiais compostos são materiais projetados de modo a conjugar 

características desejáveis de dois ou mais materiais. Um exemplo dessa conjugação 

de características favoráveis é o polímero reforçado com fibras, onde a fibra confere 

resistência mecânica enquanto que a matriz polimérica confere flexibilidade ao 

material (PADILHA, 1997). 

Os polímeros reforçados com fibras apresentam uma boa resistência à fadiga, 

rigidez, resistência térmica combinados com um baixo peso e por essa razão são 

vastamente utilizados na fabricação de partes estruturais de aeronaves e 

espaçonaves e na indústria de eletrônicos. (ABRÃO et al., 2007 e König et al., 

1985). Esse tipo de material também é muito utilizado pela indústria automotiva, de 

ferramentas e de bens esportivos, onde a substituição do metal pelo plástico 

reforçado com fibras (de vidro, carbono ou de aramida) não requerem mudanças no 

design do produto, porém afeta tanto a técnica de produção específica quanto o ciclo 

de produção como um todo (König et al., 1985). 
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2.3.3 PMMA para Uso Biológico 

 

 

A produção comercial de implantes de PMMA no início dos anos 30 resultou 

no seu desenvolvimento como material protético, principalmente no campo da 

odontologia por causa das suas características de transparência, resistência e 

estabilidade. Porém até 1936 as técnicas de manufatura de peças em PMMA não 

eram muito eficientes, consistindo em moldagem sob pressão e calor. A expansão 

do uso do PMMA como matéria-prima de outros tipos de próteses, por exemplo 

próteses para cranioplastia, só ocorreu em 1940 quando foi introduzida no mercado 

uma nova técnica de moldagem do PMMA, a utilização de uma massa feita de uma 

mistura de MMA e polímero moído que podia ser colocada em moldes. (SMITH, 

2005) 

Spence (1954) estudou cranioplastia em seres humanos com o uso de uma 

resina de metacrilato de metila altamente refinada. O material vinha sob duas 

formas, um monômero líquido e um polímero em pó que eram misturados na 

proporção de 2 (duas) frações do pó para 1 (uma) do líquido. Após 6 (seis) anos de 

implantação, as placas ainda estavam bem presas ao crânio. 

Antes do advento e popularização do uso de polímeros como substitutos 

ósseos os metais eram amplamente utilizados. Mas os implantes metálicos possuem 

algumas objeções, principalmente quando utilizados na substituição de segmentos 

da calota craniana. Spence (1954) citou algumas dessas dificuldades: (1) o metal 

resiste à penetração do raio-x , (2) o metal transmite as mudanças na temperatura 

rapidamente podendo ocasionar dores de cabeça (no caso de cranioplastias), (3) 

dificuldade em trabalhar o metal e fazer um ajuste perfeito, (4) o metal pode se 

deformar caso ocorra algum acidente ocasionando compressão no cérebro, (5) as 

quinas do implante metálico podem ferir tanto os seus manuseadores quanto o 

paciente, (6) metais com grau de pureza elevado são 10 vezes mais caros do que o 

plástico, (7) A relação entre metal e osso não é tão natural quanto entre o plástico e 

o osso. 

Itokawa et al. (2007) implantou compósitos de HA-PMMA, na proporção de 67 

peso% de grânulos de HA para 33 peso% de PMMA em calotas cranianas de 8 (oito) 

cachorros da raça Beagle adultos. O defeito foi realizado com uma broca cirúrgica 

(10mm x 10mm) com período experimental de 6 (seis), 12 (doze), 24 (vinte e quatro) 
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semanas e 1 (um) ano. Com 6 (seis) semanas após o implante só foi encontrado 

tecido fibroso na interface. Com 12 semanas houve diminuição do tecido fibroso e 

presença mínima de osso recém-formado. Com 24 semanas, interface preenchida 

com osso recém-formado em contato íntimo com o implante. E finalmente após 1 

(um) ano a interface estava completamente aderida 

Para Itokawa et al. (2007) a escolha do PMMA como matriz para o seu 

compósito a ser aplicado em defeitos cranianos está embasada em dois principais 

motivos: o PMMA é o material mais utilizado em cranioplastias e devido ao seu 

custo-benefício pois ele é mais resistente às cargas de compressão e torção do que 

o osso craniano adjacente e é quase inerte com mínima reação inflamatória. 

Sousa et al. (2009) implantou PMMA-HA em forma de estrutura com gradiente 

funcional - núcleo denso e superfície porosa em defeitos de dimensões: Ø 3,5mm 

por 2mm de profundidade na porção medial do fêmur de 10 (dez) coelhos. Período 

experimental de 7 (sete) semanas. Em análise com o microscópio eletrônico por 

varredura (MEV) foi encontrado material filamentoso no tecido granular. O 

crescimento de osso trabecular na superfície dos implantes foi percebido, assim 

como a ligação entre o implante e o osso trabecular maduro adjacente. 

Smith (2005) em seus primeiros estudos sobre próteses de quadril em 

meados de 1957, acreditava firmemente na viabilidade do uso dessa massa acrílica 

de PMMA para a manufatura das peças a serem implantadas. Essa confiança 

provinha da experiência anterior na odontologia onde já era comprovado que a 

massa acrílica de PMMA podia reproduzir finos detalhes na peça, ser rígida e 

estável sob as condições intracorpóreas. 

Por se tratar de um material bioinerte, o PMMA tem sido agregado com 

materiais bioativos, como a hidroxiapatita (HA). Sousa et al. (2008) desenvolveram 

um projeto conceitual de uma estrutura de PMMA e HA com gradiente funcional, 

podendo ser reforçada com fibras de carbono no seu interior (Figura 2.7). A 

proposição deste compósito HA-PMMA se justifica (1) pelas boas propriedades 

mecânicas, baixo custo e facilidade de manufatura apresentados pelo PMMA, porém 

com baixa osteocondutividade e (2) pela boa osteocondutividade da HA, contudo 

com a sua inerente fragilidade, podendo quebrar-se com impactos externos. 

(ITOKAWA et al., 2007; SOUSA et al. 2008) 
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Figura 2.7 - (a) Projeto conceitual e (b) peça manufaturada em PMMA com gradiente funcional. 

(FONTE: SOUSA et al., 2008) 
 

Segundo Itokawa et al. (2007) estudos deste novo compósito HA-PMMA 

demonstraram uma resistência máxima a compressão de 76,3 MPa e deformação de 

4,6% enquanto que os valores para a HA com 40% de porosidade são de 65 MPa 

para resistência máxima à compressão com uma deformação menor de 1%. 

Para a avaliação das propriedades do PMMA são utilizadas técnicas 

analíticas com o uso de espectrofotometria por infravermelho e análise de 

brominação química. Essas técnicas são capazes de detectar e estimar a 

quantidade de monômeros residuais (MR) no PMMA que possuem influência no 

potencial efeito tóxico e nas propriedades físicas do material. De acordo com Smith 

(2005) se níveis elevados de MR estiverem presentes numa amostra de material, o 

mesmo terá uma deformação pronunciada, redução na resistência e redução na 

temperatura de transição vítrea. A preparação prévia do PMMA em laboratório 

garante uma quantidade desprezível de monômeros (MMA) no implante, melhorando 

a qualidade da intervenção. As propriedades de tensão de deformação também são 

afetadas pelo peso molar, absorção de água (aproximadamente 2% por peso no 

polímero curado e no ponto de saturação) e incorporação de fibra de vidro (Smith, 

2005). 

Baseado em experiência própria no campo da odontologia e neurocirurgia, 

além de estudos de sensibilidade, Smith (2005) diz que os riscos gerados pelo uso 

do PMMA são pequenos. 
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2.4 Materiais Cerâmicos 

 

 

 Os materiais cerâmicos são compostos químicos e soluções formados por 

elementos metálicos e não-metálicos. As cerâmicas, vidros e vitro-cerâmicas 

incluem uma enorme variedade de composições inorgânicas/não-metálicas 

(HENCH; BEST, 2004). Segundo Caram (2014) as cerâmicas apresentam as 

seguintes características: a resistência mecânica aumenta quando a amostra é 

submetida a altas temperaturas devido a reações termoquímicas, alta dureza, alta 

fragilidade, estrutura cristalina complexa, elevado ponto de fusão, bom isolante 

térmico e elétrico e é uma matéria prima de custo relativamente baixo. 

 Os materiais cerâmicos que estão dentro da classe de implantes médicos 

também são chamados de biocerâmicas. Os materiais utilizados para este fim 

incluem os materiais policristalinos, vidros, vitro-cerâmicas e cerâmicas preenchidas 

com materiais bioativos. Todos esses tipos de biocerâmicas podem ser 

manufaturadas tanto em corpos de prova porosos quanto densos e também na 

forma de pós, grânulos e revestimentos. (DOROZHIN, 2010) 

  

 

2.4.1 Biovidro 

 

 

O primeiro biovidro foi produzido por Larry Hench, um professor na 

Universidade da Flórida que pesquisava uma maneira de reparar tecido ósseo, 

tendo em vista a grande quantidade de soldados feridos na Guerra do Vietnã.  

De acordo com Tilocca (2010) a descoberta dos vidros bioativos há 

aproximadamente 40 anos mudou radicalmente o campo de pesquisa dos 

biomateriais utilizados como implantes, que anteriormente se baseava nos materiais 

bioinertes tradicionais. A durabilidade dos implantes bioinertes era limitada, pois 

faltava a eles uma adesão química real entre o implante e o sítio hospedeiro, 

resultando em cirurgia de revisão da prótese. 

A estrutura do biovidro é SiO2 – CaO – P2O5 – Na2O (Figura 2.8), e a sua 

bioatividade se deve à troca de íons e à reação de precipitação da solução (CAMILO 
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et al., 2009b). Dentre as várias formulações de biovidro, a mais conhecida e 

funcional é a clássica composição 45S5® onde, 45 peso% de SiO2, incorporado a 

24,5 peso% de Na2O, 24,5 peso% de CaO e 6 peso% de P2O5. As altas quantidades 

de Na2O e CaO, assim como a proporção CaO/P2O5 relativamente alta, torna a 

superfície do vidro reativa em ambientes fisiológicos. (GERHARDT; BOCCACCINI, 

2010). 

De acordo com Schletzbaum (2013), historicamente os biovidros foram 

divididos em: 

• 35-60 mol% SiO2, 10-50 mol% CaO, 5-40 mol% Na2O: material bioativo 

que se liga ao tecido ósseo e algumas formulações são capazes até de se ligar 

com tecidos moles 

• >50 mol% SiO2, <10 mol% CaO, <35 mol% Na2O: material bioativo com 

reabsorção ocorrendo dentre 10 a 30 dias 

• >65 mol% SiO2: material não bioativo, próximo de ser bioinerte ocorrendo 

encapsulamento fibroso do implante 

• <35 mol% SiO2: não forma vidro 

 

 
Figura 2.8 – Exemplos de estruturas do biovidro. (A) Representa o Biovidro 45S considerado classe 
A em bioatividade, (B) Biovidro 55S que é classe B e (C) Biovidro 65S que não é bioativo. (FONTE: 

TILOCCA, 2010) 
 

Os biovidros também podem ser classificados de outra maneira: Classe-A 

(osteoprodutivos, geram resposta intra e extracelular), Classe-B (osteocondutivos 

que geram apenas resposta extracelular e também os materiais reabsorvíveis) e 

Classe-C (bioinerte) (SCHLETZBAUM, 2013). Essas classificações do biovidro, tanto 

a classificação histórica quanto a classificação de resposta biológica podem ser 

entendidas pela Figura 2.9.  

 

A B C 
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Figura 2.9 – Diagrama cinético de bioatividade. Região A pertence à bioatividade classe-A, região B 
são as formulações bioativas, região C são formulação sem bioatividade, região D forma materiais 

reabsorvíveis e região E que não forma vidro. (FONTE: TILOCCA, 2010) 
 

Os vidros bioativos quando em contato com fluídos biológicos são capazes de 

formar um filme mineral similar ao osso (fosfato de cálcio cristalino ou apatita) em 

sua superfície (Figura 2.10). Após a formação deste filme ocorre uma rápida 

sequencia de processos inorgânicos: liberação de íons, hidrólise e dissolução 

parcial. Este filme formado na superfície é capaz de proteger o implante da 

continuidade do seu processo de degradação, o que previne a sua total reabsorção 

em um curto período de tempo. Desta maneira forma-se uma interface estável entre 

o implante e o tecido biológico circundante permitindo sua interação com o colágeno 

e outras biomoléculas. Este processo resulta em uma forte ligação entre o biovidro 

implantado e o tecido hospedeiro. (TILOCCA, 2010) 

 

 
Figura 2.10 – Imagem em MEV da camada de apatita formada entre o implante com biovidro e o 

fluído biológico. (FONTE: SCHLETZBAUM, 2013) 

implante 
camada 

de 
apatita 
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Segundo Tilocca (2010) a resposta de bioatividade do biovidro resulta em 

uma alta biocompatibilidade, integração rápida e aumento da estabilidade do 

implante com o decorrer do tempo. Porém, sua aplicação como substituto ósseo 

ainda é limitada por causa de sua baixa resistência mecânica, assim como dos 

materiais utilizados concomitantemente a ele na produção do compósito. (CAMILO 

et al., 2009b; TILOCCA, 2010). Por essa razão o biovidro é amplamente empregado 

em áreas de baixo carregamento mecânico, como no campo da otorrinolaringologia, 

cirurgia maxilofacial e implantodontia dental e periodontal. 

Em estudo conduzido por Camilo et al. (2009a) o scaffold poroso de alumina 

revestido de biovidro e HA apresenta uma maior interação celular do que os 

scaffolds de alumina não revestidos. Este material revestido também possui uma 

maior resistência mecânica. Em outro estudo, os mesmos autores concluem que o 

scaffold poroso de alumina recoberto com biovidro e HA apresenta alta porosidade e 

uma maior resistência à compressão em comparação a outros materiais bioativos e 

scaffolds cerâmicos presentes na literatura. (CAMILO et al., 2009b) 

Como ocorre a deposição de uma camada de apatita no biovidro após ele ser 

implantado, é comum que ocorram modificações nas propriedades mecânicas 

também. Esse foi o foco do estudo de Caridade et al. (2013) que pretendeu 

monitorar a diferença na formação dessa camada sob diferentes aplicações de 

cargas mecânicas dinâmicas assim como, estudar a alteração das características 

mecânicas do material com a formação dessa camada. Desta forma os autores 

chegaram às seguintes conclusões: o módulo elástico diminui continuamente na 

primeira hora de contato com SBF, fato relacionado com a dissolução das partículas 

de biovidro. Após esse período, ocorre um aumento da rigidez derivado da 

deposição de apatita. Análises por MEV concluíram também que houve maior 

desenvolvimento da camada de apatita nas amostras que foram submetidas a 

cargas mecânicas dinâmicas com maior amplitude de deslocamento. 

Laurenti et al. (2014) implantaram com sucesso um compósito de poliuretano 

com microfibras de biovidro 45S5® na superfície articular de joelhos de coelhos. O 

implante promoveu formação óssea e preenchimento completo dos poros. Na 

análise histológica também foi percebida a presença de condrócitos no local. 
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2.4.2 Hidroxiapatita 

 

 

A hidroxiapatita é um sal de fosfato de cálcio com organização cristalina 

complexa e é considerada um dos mais eficazes biomateriais osteocondutores 

(SOUSA, 2009). A fórmula estequiométrica da hidroxiapatita é Ca10(PO4)6(OH)2 e 

apresenta-se em estrutura hexagonal (Figura 2.11). Essa estrutura permite 

substituições catiônicas e aniônicas isomorfas com grande facilidade. O Ca2+ pode 

ser substituído por metais; os grupos fosfatos podem ser substituídos por carbonatos 

e vanadatos e os carbonatos, flúor e cloro podem substituir as hidroxilas 

(MAVROPOULOS, 1999). Com essas alterações pode-se variar a cristalinidade, os 

parâmetros de rede, as dimensões dos cristais, a textuta superficial, a estabilidade e 

a solubilidade da estrutura da hidroxiapatita. Segunto a mesma autora, do ponto de 

vista biológico, o flúor é uma das impurezas mais importantes da hidroxiapatita dos 

tecidos calcificados. 

 

 

 

Figura 2.11 – Estrutura ao longo do eixo c. Fonte: Elliot1 (1994 apud Mavropoulos, 1999). E estrutura 
cristalina da hidroxiapatita. Fonte: Kay et al.2 (1964 apud Mavropoulos, 1999). 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
1 Elliot, J. C. (1994). Structure and chemistry of the Apatites and other Calcium Orthophosphates. Studies in 

inorganic chemistry, n. 18, Elsevier Science B.V. 
2 Kay, M. I. et al (1964). Crystal Structure of Hydroxyapatite. Nature, v.204, p.1050-1055. 
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Segundo Mavropoulos (1999), dois tipos de hidroxiapatitas devem ser 

considerados: as sintetizadas em altas temperaturas e que apresentam boa 

cristalinidade e cristais grandes, e as hidroxiapatitas sintetizadas em baixas 

temperaturas que apresentam baixa cristalinidade e cristalitos. 

Segundo Dorozhkin (2010) as principais aplicações médicas das 

biocerâmicas de ortofosfato de cálcio são: substituições de quadril, joelho, dente, 

tendões e ligamentos, assim como reparo de doenças peridentais, reconstrução 

maxilofacial, fusão de vértebras e arcabouço ósseo depois de retiradas de tumores. 

Alguns exemplos comerciais de aplicação dos fosfatos de cálcio podem ser vistos na 

Figura 2.12. 

 

 
Figura 2.12 – Exemplos comerciais do uso das biocerâmicas de fosfato de cálcio. (FONTE: 

DOROZHKIN, 2010)  
 

De acordo com Sousa (2009), a hidroxiapatita em contato com algum fluído 

biológico sofre processo de degradação gerando alterações físico-químicas do 

material. As mudanças físicas mais importantes são: quebra em partículas menores, 

diminuição da resistência mecânica e densidade do material e alteração da 

porosidade. 

Segundo Dorozhkin (2010), a reatividade da superfície das biocerâmicas 

contribui para a sua habilidade em aderir ao osso e aumentar a formação de tecido 

ósseo.  
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Jager e Wilke (2003) mostraram que a presença de partículas porosas de HA 

no PMMA pode influenciar o comportamento das células tronco humanas, 

especialmente no que diz respeito à adesão do material, proliferação celular, 

diferenciação celular e produção de matriz extracelular. 

Em estudo in vitro de um compósito de PMMA com HA, Sousa (2009) 

observou crescimento e espalhamento celular sem a presença de quaisquer sinais 

de toxicidade. Neste mesmo trabalho, em estudo in vivo, a autora percebeu neo-

formação e intra-crescimento ósseo, principalmente após 45 dias de período 

experimental. 
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3   MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

Este trabalho propõe a adição de microfibra de biovidro 45S5® (BV) ao PMMA 

poroso para potencializar a osteointegração bem como melhorar as propriedades 

mecânicas e compatibilizar o módulo elástico ao osso hospedeiro. Para isto é 

proposto o uso de materiais biocompatíveis de natureza física e química distintas e 

de metodologia de teste de hipótese.  

Foram realizados ensaios mecânicos e de osteointegração in vivo para análise 

do desempenho do biomaterial proposto (compósito de matriz PMMA reforçado com 

BV). Dentre os ensaios mecânicos estão o ensaio de compressão, o de flexão de 3 

(três) pontos e o de microdureza Vickers. Após a implantação in vivo os ossos 

recolhidos foram analisados histologicamente para a verificação do crescimento e 

distribuição celular. 

 

 

3.1 Protocolo de Manufatura 

 

 

Foram selecionados materiais amplamente aplicados como biomateriais, 

materiais de processo e materiais de morfologias originais. Os materiais utilizados 

para a manufatura das amostras nas várias formulações sugeridas neste trabalho 

possuem as características de acordo com a Tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabela 3.1 - Características dos materiais utilizados para a manufatura das peças. 
MATERIAL PROVENIÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

Poli (metacrilato de 

metila) – PMMA 

autopolimerizável 

Vipi Flash 

Diâmetro médio de 15µm, 

densidade 1,18g/cm3, peso 

molecular 9x104 g/mol e superfície 

específica de 1m2/g. 

Metil metacrilato – MMA 

autopolimerizável 
Vipi Flash Pureza de 99,09%. 

Carboximetilcelulose - 

CMC 
 Densidade de 1,59g/cm3. 

Hidroxiapatita – HA 

(289396) 

Sigma-Aldrich 

Fluka 

Grau de pureza de 99,95% com 

grãos irregulares e de partículas 

não porosas, peso molecular 

502,31 g/mol, densidade relativa 

3,14 g/cm3, insolúvel em água, 

módulo elástico entre 80 a 

110 GPa e autorizado para uso 

médico. 

Microfibra de Biovidro 

45S5® – Blown Fibers 

(SiO2: 45%, Na2O: 

24.5% e P2O5: 6%) 

MO-SCI Health 

Care, L.L.C. Lote 

230/03 de 

Dezembro de 2008. 

Densidade de 2,7 g/cm3, índice de 

refração 1,55, temperatura de 

amolecimento 550ºC, taxa de 

dissolução  ~150 mg/cm2/dia, 

resistência à tração 40 a 60MPa, 

expansão térmica 160 x 10-7 

cm/cm/ºC. 

Módulo Elástico entre 30 a 35 GPa 

 

Os materiais da Tabela 3.1 foram combinados e manufaturados na ordem de 

20 vol.% de material bioativo frente à matriz de PMMA e quando poroso foi 

adicionado o equivalente a 80vol% do corpo em agente porogênico (CMC + água), 

as quantidades formuladas são apresentadas pela Tabela 3.2. Como resultado 

foram obtidos os seguintes grupos de materiais, citados juntamente com os seus 

objetivos experimentais:  
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• PMMA denso: com o objetivo de controle das propriedades mecânicas,  

• PMMA poroso: com o objetivo de controle das propriedades osteocondutivas 

(uso in vivo) e para conhecer as perdas de propriedades mecânicas com a 

adição de poros ao material base, 

• PMMA denso com HA: com o objetivo de controle de propriedades mecânicas 

com a adição da HA ao material base, 

• PMMA poroso com HA: para estabelecer se há algum ganho nas 

propriedades mecânicas conferidas pela adição da HA e observação das 

propriedades osteocondutivas (uso in vivo) agregadas pela HA, 

• PMMA denso com BV: com o objetivo de determinar o ganho nas 

propriedades mecânicas trazido pela implementação do BV, 

• PMMA poroso com BV: com os objetivos de controlar as propriedades 

mecânicas com a adição da BV ao material base e de observação dos ganhos 

nas propriedades osteocondutivas (uso in vivo) trazidas pela adição do 

biovidro. 

A carboximetilcelulose (CMC) foi escolhida como o agente formador de poros 

nas formulações porosas. Este material foi escolhido, pois segundo Sousa et al. 

(2009) ele forma poros arredondados e interconectados que permitem a distribuição 

uniforme do componente bioativo nas superfícies dos poros assim como no interior 

da matriz porosa. O CMC em contato com a água transforma-se em gel com rede 

tridimensional interligada (como um rosário). Esta configuração permite a lixiviação 

total do CMC após a moldagem e forma um arcabouço para as células ósseas 

migrarem e se aderirem após a implantação no organismo biológico. 

 

Tabela 3.2 – Quantidade em gramas de cada matéria-prima utilizada para gerar uma unidade 
experimental (batelada) do material. 

Grupo PMMA  MMA  CMC H2O Destilada HA BV 

Amostras Densas 

Puro 0,5 0,5 --- --- --- --- 

Com HA  0,6 1,2 --- --- 0,4 --- 

Com BV 0,64 1,28 --- --- --- 0,36 

Amostras Porosas 

Puro 0,118 0,236 0,029 0,382 --- --- 

Com HA 1,65 3,54 0,45 5,37 1,2 --- 

Com BV 0,17 0,34 0,05 0,68 --- 0,1 
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Todas as etapas de manufaturamento do material/corpos de prova foram 

realizadas no Laboratório de Tribologia e Compósitos – SEM – USP. O trabalho 

experimental realizado foi esquematizado pelo fluxograma apresentado na Figura 

3.1. 

 

 
Figura 3.1 – Fluxograma do planejamento experimental. 

 

O processo de manufatura realizado para a produção de corpos de prova (cps) 

e os objetivos dos diferentes grupos experimentais serão descritos a seguir. 

 

 

3.1.1 Amostras de PMMA Denso 

 

 

Este grupo de amostras serviu como controle das propriedades mecânicas da 

matriz de PMMA. Para a manufatura de PMMA denso foi realizada uma mistura de 

PMMA com MMA (catalisador) na proporção de 1/1. Essa mistura é então distribuída 

em moldes de silicone e levada a uma pressão de 0,6 MPa por 50 minutos. 
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3.1.2 Amostras de PMMA Poroso 

 

 

O protocolo de manufatura foi adaptado de Sousa (2009) para obtenção de 

um material de PMMA poroso sem nenhum componente bioativo agregado. É 

necessário adicionar 0,029g de CMC a 0,118g de PMMA autopolimerizável e 

misturar bem. Agrega-se a esta mistura 0,382g de água destilada para formação do 

gel e 0,236g de MMA; mistura-se e insere o material no molde designado. O molde é 

então submetido a uma pressão de 0,6 MPa por 50 minutos e então inserido em 

água fervente por mais 50 minutos. Para finalizar, deve-se deixar o material em 

estufa a 60ºC por 50 minutos. 

Com esta formulação foram manufaturados implantes do grupo controle para 

o estudo de osteointegração in vivo, pois não contém nenhum componente bioativo 

para a potencialização do crescimento ósseo. Também foram manufaturados corpos 

de prova para os testes de compressão e flexão em 3 (três) pontos. 

 

 

3.1.3 Amostras de PMMA Denso com HA 

 

 

Para a manufatura de 1g do material com 80% PMMA e 20% HA foram 

utilizados 0,60g de PMMA e 0,40g de HA na primeira etapa com posterior adição de 

1,20g de MMA (volátil). A mistura foi então inserida no molde e submetida a uma 

pressão de 0,6 MPa por 50 minutos e depois levada à estufa por 50 minutos. 

Com esta formulação foram manufaturados corpos de prova apenas para os 

ensaios mecânicos (compressão e flexão em 3 (três) pontos) para controle das 

propriedades mecânicas advindas da inserção de HA na matriz de PMMA. 
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3.1.4 Amostras de PMMA Poroso com HA 

 

 

A formulação para o PMMA poroso foi adaptado de Sousa et al. (2009), cuja 

média de tamanho de poro formado é 250µm e expectativa de retração de 4% no 

diâmetro da peça manufaturada. A manufatura foi realizada de acordo com as 

seguintes etapas: 

• Mistura do PMMA (1,65g), HA (1,2g) e CMC (0,45g). Posterior adição de água 

destilada (5,37g) para que o CMC transforme-se em gel com rede 

tridimensional interligada como um rosário; 

• Adição do MMA (3,54g) para o início do crosslink. Após a adição do MMA a 

mistura deve ser imediatamente inserida no molde designado. 

• O molde é submetido a uma pressão de 0,6 MPa por 50 minutos e é 

posteriormente levado a ebulição em água por 50 minutos para completar o 

processo de polimerização e remover o gel MMA/CMC. Com a remoção do 

gel, os poros interconectados são assim formados. 

• Por último as peças são colocadas em estufa a 60ºC por 50 minutos para 

completa remoção da água. 

Foram manufaturados implantes para o estudo de osteointegração a fim de 

comparar a atuação dos componentes bioativos (HA e microfibra de biovidro) e 

corpos de prova para os testes mecânicos para avaliar se há algum ganho em 

propriedade mecânica com a adição de HA em uma matriz porosa de PMMA. 

 

 

3.1.5 Amostras de PMMA Denso com Microfibra de Biovidro 45S5® 

 

 

A formulação deste material foi realizada de forma a que no produto final 

fossem obtidas as porcentagens de 80% de PMMA e 20% de microfibra de biovidro 

45S5®. Para tal, em uma primeira etapa foi adicionado 0,64g de PMMA em 0,36g de 

microfibra de biovidro, mistura-se e em uma segunda etapa a adição de 1,28g de 

MMA ao composto. Imediata inserção nos moldes e pressurização a 0,6 MPa por 50 

minutos. 
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Este grupo de amostras objetivou medir o ganho de propriedades mecânicas 

com o reforço da fibra na matriz de PMMA. 

 

 

3.1.6 Amostras de PMMA Poroso com Microfibra de Biovidro 45S5® 

 

 

As amostras de PMMA com microfibra de biovidro 45S5® foram manufaturadas 

de forma a que ficassem com 80%vol. de poros, 16%vol. de PMMA e 4% de BV. A 

produção do composto (1g) foi realizada de acordo com as seguintes etapas: 

• Mistura do PMMA (0,17g), MFB (0,10g) e CMC (0,05g). Posterior adição de 

água destilada (0,68g) para a formação de poros pelo CMC; 

• Adição do MMA (0,34g) mistura e imediata inserção nos moldes; 

• O molde foi submetido a uma pressão de 0,6 MPa por 50 minutos e 

posteriormente levado a ebulição em água por 50 minutos para completar o 

processo de polimerização e remover o gel MMA/CMC. 

• Por último as peças foram colocadas em estufa a 60ºC por 50 minutos para 

completa remoção da água. 

A introdução da microfibra de biovidro 45S5® visa melhoria das propriedades 

mecânicas e potencialização da osteointegração visto que o PMMA é praticamente 

inerte. A escolha do CMC como agente formador de poros deu-se pelos motivos 

citados no capítulo 3.1.4. 

 

 

3.2  Análises Físicas 

 

 

  Para a determinação das normas a serem seguidas em cada ensaio 

mecânico utilizou-se o guia D4762-08 (ASTM INTERNATIONAL, 2008) que é o guia 

que indica os métodos de testes a serem utilizados em materiais compósitos de 

matriz polimérica reforçados com fibras. 
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3.2.1 Medida da Porosidade Aparente – Princípio de Arquimedes 

 

 

Para a determinação da porosidade aparente utilizou-se como base a norma 

ASTM C373-88. Foram necessários os seguintes materiais para a realização do 

teste: balança com precisão de 0,01g, gancho metálico, recipiente capaz de 

acomodar a amostra inteiramente, álcool isopropílico e dessecador. Foi descartada a 

utilização da água destilada pois a densidade do material a ser testado é muito 

próxima a da água, não permitindo uma correta realização do teste. Foi escolhido 

um líquido com menor densidade, como o álcool isopropílico (densidade de 

0,785g/cm3) para a continuação do ensaio. O teste foi realizado de acordo com as 

seguintes etapas: 

•  Determinação da massa seca (D) após a amostra permanecer em 

dessecador com sílica por 24 horas; 

• Imersão dos corpos de prova em álcool isopropílico por um período de 24 

horas; 

• Com o auxílio do gancho de metal determinar a massa (S) da amostra 

suspensa no líquido (Figura 3.2). O sistema deve ser tarado previamente com 

todo o aparato imerso em álcool isopropílico na mesma profundidade de que 

vai ser realizada a determinação da massa da amostra; 

• Determinar a massa saturada (M) da amostra. O corpo de prova foi enxuto 

delicadamente com um pano de algodão para remover o excesso de líquido e 

então pesado em balança. 
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Figura 3.2 - Sistema utilizado para a determinação da massa suspensa (S). 
 

 

As seguintes determinações devem ser feitas: 

- Volume exterior da amostra (V): 

SMV −=  (1) 

 

- Volume dos poros abertos (VPA): 

DMVPA −=  (2) 

  

- Volume da porção impenetrável (VPI): 

SDVPI −=  (3) 

 

- Porosidade aparente (Pap) em porcentagem: 

100×
−

=
V

DM
Pap

 (4) 
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- Absorção de água (A) em porcentagem: 

100×
−

=
D

DM
A  (5) 

 

- Bulk density (ρb): 

V

D
b =ρ  (6) 

  

Desde que o material poroso seja de um único constituinte e que sua 

densidade real seja conhecida, então é possível obter a porosidade total (Ptotal) e a 

fração de poros fechados (Pf),  pelas equações 7 e 8, respectivamente: 

 

( ) 10011 ×




















−








−+= ap

b

aptotal PPP
ρ
ρ

 (7) 

onde: ρ é a densidade 

 

( ) 100×−= aptotalf PPP  
 

(8) 
 

 

 

3.2.2 Ensaio de Microdureza Vickers 

 

 

Pelo fato do ensaio de microdureza Vickers se tratar de um ensaio não 

destrutivo, foram utilizados 4 (quatro) dos corpos-de-prova manufaturados para o 

ensaio de compressão. Esses corpos-de-prova apresentam duas bases paralelas, 

possibilitando a estabilidade da amostra necessária para o teste. Os testes foram 

realizados no Laboratório de Transformações de Fases do Departamento de 

Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos com microdurômetro VMHT Mot 

Leica® com indentador Vickers (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Microdurômetro, indentador e corpos-de-prova utilizados. 

 

Foram realizadas 10 (dez) indentações em cada amostra de PMMA. O 

carregamento utilizado foi de 15 gf durante um período de 15 segundos para cada 

indentação. 

 

  

3.2.3 Ensaios de Compressão e Flexão em 3 Pontos 

 

 

Foram selecionados os ensaios mecânicos de compressão e flexão em 3 (três) 

pontos que foram realizados no equipamento MTS Modelo 370.02 Bionix® 

Biomechanical Test System, no Laboratório de Tribologia e Compósitos – SEM – 

EESC – USP (Figura 3.4). Foram coletadas medidas obtidas diretamente pelas 

células de carga e deslocamento do equipamento e para amostras selecionadas 

foram paralelamente coletadas medidas de deformação por extensômetros aderidos 

no corpo de prova.  

Para os ensaios com extensômetro foi necessário o uso de um condicionador 

de sinal para acoplamento entre o extensômetro e o computador da máquina de 

ensaios. Esse transdutor foi montado de acordo com a Figura 3.5 no Laboratório de 

Dinâmica – SEM –EESC- USP. 
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Figura 3.5 – Condicionador para Strain Gauge, em a) diagrama elétrico; b) caixa montada; c) vista da 
caixa aberta expondo fiação e componentes e em c) imagem do conector MTS mostrando os pinos de 

contato. 
 

 
Figura 3.4 - Máquina de testes Bionix® da MTS. 

A 

B 

C 

D 
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3.2.3.1 Ensaios de Compressão 

 

 

A realização do ensaio de compressão baseou-se nas recomendações da 

norma ASTM D695-10 que é a norma que aborda os métodos de determinação de 

propriedades compressivas (módulo elástico, tensão de escoamento, deformação 

depois do limite de escoamento e resistência à compressão) de plásticos rígidos 

reforçados e não-reforçados. 

A velocidade do atuador foi mantida em 1,0 mm/min. Os corpos de prova eram 

cilíndricos com dimensões de 12,7mm de diâmetro e 25,4mm de comprimento 

(Figura 3.6). Todos os testes foram interrompidos quando a amostra alcançou 50% 

de deformação. (Figura 3.7) 

 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 3.6 - Cilindro em metal (A) com Ø12,7mm por 25,4mm a partir do qual foi feito o molde em 
silicone (B) utilizado para a manufatura de todos os corpos de prova. 
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(A) 

 

(B) 

Figura 3.7 - Exemplos de deformação a 50% dos corpos de prova. A figura A representa uma 
amostra de PMMA poroso e a figura B representa uma amostra de PMMA denso com HA. 
 

Foram ensaiados 10 (dez) corpos de prova de PMMA denso, 5 (cinco) corpos 

de prova de PMMA poroso, 3 (três) corpos de prova de PMMA denso com HA, 11 

(onze) corpos de prova de PMMA poroso com HA, 2 (dois) corpos de prova de 

PMMA denso com BV e 3 (três) corpos de prova de PMMA poroso com BV (Figura 

3.8).  

 

(A) (B) 

Figura 3.8 – Exemplos dos corpos-de-prova manufaturados para o ensaio de compressão. (A) PMMA 
denso e (B) PMMA poroso com HA. 
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Foram manufaturados apenas 3 (três) cilindros de PMMA poroso com BV e 2 

(dois) de PMMA denso com BV para o ensaio de compressão devido ao alto custo 

da microfibra de biovidro 45S5® e a grande quantidade necessária da mesma para 

manufatura dessas peças.  

Algumas amostras foram testadas com extensômetro aderido. Para estas 

amostras foi aderido 1 (um) extensômetro (modelo 1-LY11-3/120 da HBM) (Figura 

3.9 A) na parede lateral na região da altura média (Figura 3.9 B). O adesivo utilizado 

foi uma fina camada de cianoacrilato. 

 

 

(A) 

 

 (B) 

Figura 3.9 - Extensômetros HBM modelo 1-LY11-3/120 utilizados nos ensaios de compressão (A) e o 
seu posicionamento (B). 

 
  
 Dos ensaios de compressão pode-se obter a curva tensão vs. deformação 

do material ensaiado. A tensão foi calculada pela equação (9) e a deformação foi 

medida pelo extensômetro elétrico. Além disso, da curva tensão vs. deformação 

obteve-se a tensão de pico e o módulo elástico. A tensão de pico foi definida como 

aquela tensão a partir da qual o material começa a perder capacidade resistente. O 

módulo elástico foi calculado a partir da reta tangente à curva tensão vs. deformação 

entre os pontos com tensão de 15% e 50% do valor da tensão de pico. 

 

A

F
=σ  (9) 

Onde F é força aplicada no modelo e A é a área da seção transversal do cilindro. 
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3.2.3.2  Ensaio de Flexão 

 

 

O teste foi realizado com um cabeçote de 3 (três) pontos, com vão (span) de 

20,0mm. As amostras são prismáticas com 5,0mm de largura, 3mm de espessura e 

25,0mm de comprimento (Figura 3.10). A velocidade do atuador foi mantida em 1 

mm/min. Os testes foram interrompidos quando houve ruptura da amostra ou 

quando houve diminuição de 50% da altura do corpo de prova devido à deformação 

(Figura 3.11). 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 3.10 - Prismas em metal (A) com 5,0mm x 3,0mm x 25,0mm a partir do qual foi feito o molde 
em silicone (B) utilizado para a manufatura de todos os corpos de prova submetidos ao ensaio de 

flexão. 
 

  
Figura 3.11 - Exemplos do tipo de deformação/ruptura encontrados ao final do teste. 
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Os corpos-de-prova (Figura 3.12) foram assim subdivididos: 

• Amostras de PMMA denso; 

• Amostras de PMMA poroso; 

• Amostras de PMMA denso com HA; 

• Amostras de PMMA poroso com HA; 

• Amostras de PMMA denso com microfibra de vidro 45S5®; 

• Amostras de PMMA poroso com microfibra de biovidro 45S5® com 80% de 

poros. 

 

 

 

  

 
Figura 3.12 – Aspecto macroscópico das amostras testadas em flexão de 3 (três) pontos. 
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Foram testados 2  (dois) corpos de prova de cada formulação com 

extensômetro aderido. Foi utilizado 1 (um) extensômetro (modelo 1-LY11-0.3/120 da 

HBM) (Figura 3.13 A) na base oposta à aplicação da força (Figura 3.13 B), com uma 

fina camada de adesivo cianoacrilato 

 

 

 

 
Figura 3.13 - Extensômetro HBM modelo 1-LY11-0.3/120 utilizado nos ensaios de flexão de 3 (três) 

pontos (A) e o seu posicionamento (B e C). 
 

Dos ensaios de flexão pode-se obter a curva Força vs. Deslocamento do 

atuador. Da curva força vs. deslocamento obteve-se o módulo elástico do material 

considerando a equação (10) que define o deslocamento (δ) de uma viga bi-apoiada 

a partir da aplicação de uma força (F) no meio do vão (L). A tangente da curva Força 

vs. Deslocamento até um limite de 50% do valor da força fornece o coeficiente de 

proporcionalidade entre força e deslocamento (α) que é função do módulo elástico 

do material. Vale ressaltar que foi utilizado o deslocamento do atuador na equação 

(10) como sendo igual ao deslocamento do corpo de prova no meio do vão, pois 

neste caso em função da baixa rigidez do material ensaiado estes dois valores são 

equivalentes. 

 

A 

B 

C 
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F
EI

L
F 










==

48

3

αδ  (10) 

Onde I é o momento de inércia da seção transversal do corpo de prova. 
 
 Além disso, dos ensaios de flexão pode-se obter a curva tensão vs. 

deformação da face inferior da amostra no meio do vão. A tensão foi calculada 

considerando a teoria básica de flexão pura da resistência dos materiais,         

equação (11), e a deformação foi medida pelo extensômetro elétrico. Considerando 

que o material tem um comportamento elástico linear até 50% do carregamento 

pode-se calcular o módulo elástico a partir da reta tangente ao diagrama tensão vs. 

deformação. 

 

I

FLh

8
=σ  (11) 

Onde h é a altura da seção transversal da amostra. 

 

 

3.2.3.3 Modelamento Matemático 

 

 

  Pela própria constituição dos compósitos, é intuitivo supor que suas 

propriedades representem uma média das propriedades de cada componente. 

Contudo, deve-se também considerar a influência da geometria e alinhamento 

microestrutural, pois dependendo dessa geometria o material pode ser altamente 

anisotrópico ou isotrópico. Na Figura 3.14 é possível identificar três geometrias 

idealizadas. 
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Figura 3.14 - As configurações com fibras mostradas em (a) e (b) são de natureza altamente 
anisotrópica enquanto que a configuração em (c) é de natureza isotrópica. 

  

Considerando o primeiro caso em que o carregamento é paralelo às fibras 

de reforço, tem-se uma condição de isodeformação, isto é, se matriz e fibra 

estiverem intimamente unidos, as deformações em ambas precisam ser as mesmas, 

conforme ilustra a Figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15 - Compósito reforçado com fibras contínuas tensionado uniaxialmente, sendo a carga 

paralela às fibras. Shakelford (2008) 
  

A partir de um modelamento matemático, sendo consideradas todas as 

relações de tensão e deformação de materiais sólidos, chega-se a seguintes 

expressões: 

 

�� �	���� 	� 	����  (12) 
 

�� �	�� � 1  (13) 
 

 

Em que Ec corresponde ao módulo elástico do compósito, Em ao da matriz e 

Ef ao da fibra, e vm e vf são as frações em volume da matriz e das fibras, 
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respectivamente. A partir da equação (14) mostrada abaixo é possível verificar a 

fração de carga que é suportada pelas fibras. 

 


�


�
�	
��

��
	�� 

(14) 
 

 

A equação (12) pode ser generalizada como mostrado na equação (15), 

para outras propriedades em que X pode ser substituído pela difusividade, D, 

condutividade térmica, k, ou condutividade elétrica, �, por também apresentarem o 

mesmo comportamento. 

 

�� �	���� �	���� (15) 

  
 

No caso (b) mostrado na Figura 3.14, o compósito é submetido a uma 

condição de isotensão no qual a carga é perpendicular às fibras de reforço. Nesta 

situação representada pela Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 - Compósito carregado uniaxialmente com a carga perpendicular às fibras. 

(SHAKELFORD, 2008)  
 

�� �	�� �	��                                                                                                                                                  (16) 

 

∆�� �	∆�� �	∆��                                                                                                                                           (17) 
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Novamente, após tratamento matemático considerando as relações entre 

tensão e deformação de corpos sólidos, tem-se: 

 

1

��
�	
��

��
�	
��

��
 (18) 

Ou 

�� �	
����

���� �	����
 (19) 

E a forma generalizada 

�� �	
����

���� �	����
 (20) 

 

 O caso representado pela Figura 3.14 (c), carregamento compósito com 

particulado uniformemente distribuído, é de tratamento mais complexo por depender 

da natureza das fases dispersas e contínuas, no entanto, os dois casos anteriores 

são utilizados como limitantes superior e inferior, gerando uma aproximação simples 

dada de forma geral por: 

 

��
� �	����

� 	� 	����
� (21) 

 

Em que o subscrito l corresponde à fase de módulo elástico baixo e h à fase 

de alto módulo elástico. Nessa equação, n é igual a 1 (um) quando se está na 

condição de isodeformação e n = -1 na condição de isotensão. Quando n for igual a 

0 (zero) representa um agregado de módulo alto relativamente ao módulo da matriz, 

enquanto que para n = ½ o módulo do agregado é relativamente inferior ao da 

matriz. A Figura 3.17 demonstra a relação entre o módulo e a fração em volume de 

uma fase de alto módulo para todos os casos. (SHACKELFORD, 2008) 
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 Figura 3.17 - Módulo do compósito, Ec, como função da fração em volume de uma fase de 

alto módulo, vh. Shakelford (2008) 
 

 

3.3 Protocolo de Ensaio In vivo 

 

 

Foram utilizados 42 (quarenta e dois) ratos (Rattus Norvegicus Holtzman) 

machos com aproximadamente 200g, obtidos no Biotério Universidade Estadual 

Paulista – UNESP, em Araraquara. Os animais foram mantidos em gaiolas com o 

máximo de 4 (quatro) ratos em cada. Os animais tiveram livre acesso à água e à 

comida e ciclo de luz natural.  

Foram realizados 3 (três) períodos experimentais: 14 (catorze), 28 (vinte e 

oito) e 60 (sessenta) dias. Cada período experimental contou com 14 (catorze) ratos 

subdivididos de acordo com a Figura 3.18 e identificados de acordo com a Tabela 

3.3. Esses 14 (catorze) animais foram divididos em 4 (quatro) grupos experimentais, 

doravante chamados de: 

• Grupo Controle do Defeito (CD): é o controle negativo. Grupo em que só foi 

realizado o defeito ósseo, sem nenhum tipo de preenchimento. Teve a 

finalidade de acompanhar a quantidade e qualidade de cicatrização óssea 

fisiológica em resposta à injúria realizada no experimento; 

• Grupo Controle do Material (CM): é o controle positivo. Grupo no qual foi 

realizado o defeito ósseo com preenchimento de PMMA Poroso. Teve por 

finalidade verificar a influência do arcabouço do material bioinerte à 

cicatrização; 
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• Grupo PMMA com Hidroxiapatita (HA): neste grupo foi realizado o defeito 

ósseo com preenchimento de PMMA poroso com HA. Teve como objetivo 

acompanhar a influência da inserção da hidroxiapatita ao material bioinerte; 

• Grupo PMMA com Microfibra de Biovidro 45S5® (BV): nestes animais foi 

realizado o defeito ósseo com preenchimento de PMMA poroso com BV. Teve 

como objetivo acompanhar a influência da inserção de microfibra de biovidro 

45S5® ao material inerte PMMA. 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Esquema prático para cada período experimental. 
 

 

 

 

 

 

 

14 dias 28 dias 60 dias 
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Tabela 3.3 - Identificação de cada animal de acordo com o protocolo e período experimental 
realizado. 

Nº identificação Protocolo implantado 

1, 2 e 3 Controle defeito - 60 dias 

4, 5 e 6 Controle material - 60 dias 

7, 8, 9 e 10 PMMA/HA - 60 dias 

11, 12, 13 e 14 PMMA/BV - 60 dias 

15, 16 e 17 Controle defeito - 28 dias 

18, 19 e 20 Controle material - 28 dias 

21, 22, 23 e 24 PMMA/HA - 28 dias 

25, 26, 27 e 28 PMMA/BV - 28 dias 

29, 30 e 31 Controle defeito - 14 dias 

32, 33 e 34 Controle material - 14 dias 

35, 36, 37 e 38 PMMA/HA - 14 dias 

39, 40, 41 e 42 PMMA/BV - 14 dias 

 

Os implantes utilizados para a análise experimental de osteointegração eram 

cilíndricos com as terminações não hemisféricas (ASTM F981-04, 2010) com 

dimensão de 2,5mm de diâmetro por 1,6mm de altura (Figura 3.19). Esta dimensão 

permite que o implante se aloque em um lado da cortical óssea bem como na 

medula sem existir uma excessiva protusão no periósteo como é apregoado pela 

ASTM F981-04 (2010). 

 

  
Figura 3.19 - Cilindros em metal (A) com diâmetro de 2,5mm x 1,6mm de altura a partir do qual foi 

feito o molde (B) utilizado para a manufatura de todos os implantes para o ensaio in vivo. 
 

Os implantes manufaturados para cada grupo experimental podem ser 

visualizados na Figura 3.20. Conforme a Figura 3.20(A) é possível perceber que nos 

implantes de PMMA poroso sem bioativo houve uma dificuldade em manter a 

A B 
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conformidade das peças. Fato explicado pela fragilidade da peça inerente a falta de 

reforço. 

Após a manufatura dos implantes eles foram separados e embalados em 

blísteres (Figura 3.21) e posteriormente enviados ao IPEM para a esterilização por 

irradiação com CO-60, dose de 25kGY e mantidos selados até o momento da 

cirurgia. 

 

  

 
Figura 3.20 – Cilindros para implantação in vivo de PMMA poroso (A), PMMA poroso com HA (B) e 

PMMA poroso com microfibra de biovidro (C). 
 

 

A B 

C 
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Figura 3.21 - Implantes esterilizados prontos para implantação in vivo. 
 

A realização das cirurgias foi baseada nos princípios éticos na 

experimentação animal (COBEA, 1991), sob condição-padrão de assepsia e sob 

anestesia geral. Este trabalho teve sua realização aprovada pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal de São Carlos, parecer nº010/2011 

(Anexo A).  

Para esta análise foram implantados cilindros de diferentes tipos de materiais 

em tíbias de ratos machos com aproximadamente 200g no início do experimento. De 

acordo com a ASTM F981-04 (2010) o sítio anatômico escolhido para a cirurgia foi a 

tíbia dos animais, sendo que os defeitos ósseos foram realizados bilateralmente em 

cada rato.  

A anestesia para o procedimento cirúrgico nos ratos foi feita com injeção 

intramuscular de anestésico (0,2ml de cloridrato de dextrocetamina) juntamente com 

um relaxante muscular (0,2ml de xilazina). O local de incisão foi limpo, tricotomizado, 

e esterilizado com iodopovidona (Figura 3.22). Para a produção das cavidades de 

inserção dos cilindros utilizou-se uma broca diamantada peça de mão, sob baixa 

rotação e irrigação de soro fisiológico (Figura 3.23). Os implantes foram inseridos 

lateralmente no terço proximal das tíbias direitas e esquerdas (Figura 3.24).  
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Figura 3.22 - Local de incisão e exposição do local a ser realizado o defeito ósseo. 

 

 

 
Figura 3.23 - Broca utilizada para o procedimento e imagem do momento de realização do defeito em 

baixa rotação e com irrigação. 
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Figura 3.24 – Etapas do procedimento cirúrgico. (A) Defeito ósseo realizado na parte lateral da tíbia, 
(B) aproximação do implante no defeito e (C) seu encaixe com auxílio de uma espátula. A figura (D) 

mostra o pós-operatório imediato. 
 

Após a cirurgia, cada animal recebeu 0,4ml de cloridrato de tramadol que é 

um analgésico indicado para alivio de dores de intensidade média a forte e de 

caráter agudo.  

Após decorrer o período experimental previsto para cada grupo, os animais 

foram eutanasiados com anestesia similar à do pré-operatório e injeção endovenosa 

de 60mg/kg de peso de cloreto de potássio. Após a morte do animal, os ossos de 

interesse foram dissecados cirurgicamente de toda a musculatura.  

A análise macroscópica ex vivo foi realizada imediatamente após a dissecção 

da musculatura. Para auxiliar nesta análise todas as amostras foram registradas por 

foto individual. Foi seguido o protocolo sugerido por Doernberg et al. (2006) para a 

avaliação macroscópica (com algumas pequenas modificações). A aparência 

macroscópica foi definida de acordo com a reação inflamatória e com o crescimento 

do tecido circundante conforme um sistema de pontuação. Dados sobre a reação 

inflamatória foram obtidos pela cor/forma no local do implante: 0 = nenhuma 

A B 

C D 
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alteração, 1 = alterações leves, 2 = moderada (vermelhidão), 3 = dismorfia. Para a 

avaliação macroscópica da neoformação óssea: 0 = nenhuma, 1 = parcialmente 

recoberto, 2 = coberto por uma fina camada, 3 = implante não é detectável. 

Algumas amostras ósseas foram analisadas com histologia convencional e 

outras amostras com microscopia eletrônica de varredura (MEV) e line-scan (Anexo 

B). Ao menos uma amostra de cada grupo foi selecionada ao acaso para análise 

com microscopia eletrônica e line-scan. Estas amostras foram estocadas em 

reservatório próprio com Etanol 70%, sob refrigeração e devidamente identificadas. 

Para realizar esta análise era necessário que a amostra se mantivesse calcificada 

então a preservação da amostra sem descalcificação foi realizado com banhos 

progressivos de etanol (70%, 80%, 90%, absoluto) finalizando com xilol. Após a 

desidratação da amostra ela foi inserida em parafina líquida para a conservação da 

arquitetura dos poros e espaços intersticiais. Para exposição da área de encontro 

implante/osso, ou seja, a área de interesse para análise com MEV foi realizada uma 

prévia preparação da amostra com uso de serra de corte e lixa para polimento. Os 

ossos foram aderidos ao porta-amostra de forma a manter o paralelismo com a base 

(Figura 3.25). 

 

 
Figura 3.25 - Amostras ósseas preparadas para recobrimento com carbono e análise em MEV e line-

scan. 
 

 As fotomicrografias de MEV foram obtidas na Central de Análises Químicas 

Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP) pelo técnico 

Márcio de Paula. Foi utilizado o equipamento ZEISS LEO 440 (Cambridge, England) 

com detector Oxford (model 7060), operando com feixe de elétrons de 20kV. As 

imagens com elétrons retroespalhados foram obtidas utilizando o detector four 

quadrant backscattered electron detector type 400. As amostras foram recobertas 

com carbono em um metalizador Coating System BAL-TEC MED 020 (BAL-TEC, 



Materiais e Métodos 

 

87

Liechtenstein). Análise de Energia Dispersiva (EDS) foi realizada na Central de 

Análises Químicas Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos 

(CAQI/IQSC/USP) em um equipamento EDX link analytical, (Isis System Series 200), 

com detector de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW II (Atmosphere Thin Window), de 

resolução de 133eV a 5,9keV e área de 10mm2 quadrado, acoplado a um 

Microscópio Eletrônico Zeiss LEO 440 (Cambridge, England). Utilizou-se padrão de 

Co para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25 mm, dead time 

de 30%, corrente de 2,82A e I probe de 950pA . 

 Para a realização do line-scan todos os elementos presentes na imagem 

selecionada são analisados e normalizados utilizando o método quantitativo ZAF 

com 4 (quatro) interações. 

 A preparação das amostras de histologia convencional foi realizada no 

Laboratório de Histologia do Departamento de Morfologia da Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita, pelo técnico em Histologia Luis Antônio Potenza, sob a 

responsabilidade da Professora Ana Maria Minarelli Gaspar. As amostras foram 

cortadas transversalmente para uma melhor visualização da interface implante/osso. 

 

 

3.3.1 Análise Estatística 

 

 

Os dados obtidos em cada grupo (média e desvio padrão), para cada 

parâmetro analisado, foram comparados entre si através da aplicação do método de 

one-way ANOVA para análise de variância e aplicação do Teste paramétrico de 

Tukey-Kramer – Multiple Comparisons, conforme adequação do software INSTAT, 

admitindo um coeficiente de variação p<0,05. O teste de one-way ANOVA compara 

três ou mais grupos não-pareados desde que se possa supor que as populações 

sejam Gaussianas. Porém a ANOVA não revela quais grupos tem diferença 

significativa entre si, revela apenas que existe (ou não) diferença entre os grupos. 

Por isso, um método de comparação múltipla, neste caso o Tukey-Kramer precisa 

ser utilizado a fim de determinar todos os pares de média que podem ser diferentes 

entre si. (NAVIDI, 2012) 
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4 RESULTADOS 
 

 

 

4.1 Microdureza Vickers 

 

 

O teste de dureza é um método efetivo e relativamente simples de executar e é 

capaz de compreender o comportamento mecânico dos materiais, neste caso o 

PMMA puro e reforçado (MATHEW, SHENOY e K.S., 2014). De forma a validar a 

utilização do PMMA como biomaterial para reconstrução óssea é necessário 

comparar os resultados obtidos pelos diversos grupos de compósitos com matriz em 

PMMA e o PMMA puro com os resultados de ossos saudáveis. 

Haach (2006) determinou que em ratas maduras saudáveis o valor da média 

de microdureza Vickers do osso (tíbia) é de 40,3 ± 6,58 kgf/mm2. Os valores de 

microdureza Vickers do osso e do PMMA denso (média 18,7 ±2,42 kgf/mm2) podem 

ser visualizados na Figura 4.1. Esse valor condiz com o valor de microdureza 

Vickers médio encontrado por Mathew, Shenoy e K.S. (2014) para o PMMA denso 

puro, que foi de 19,9 ±0,419 kgf/mm2. Estes autores testaram 6 amostras com a 

aplicação de 50 gm por 10 segundos. 

Quanto maior a resistência do material à deformações permanentes, maior 

será a sua dureza. Desse fato advém a importância da avaliação da dureza do 

PMMA como material de implante/prótese. Por exemplo, ao se utilizar um PMMA de 

baixo valor de microdureza Vickers na confecção de uma prótese dentária ela terá 

grandes chances de ser arranhada no ambiente oral durante a mastigação, 

escovação, limpeza, etc. Por isso, a dureza está diretamente relacionada ao tempo 

de vida dos materiais que tem o PMMA como base. (MATHEW, SHENOY e K.S., 

2014). 
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Figura 4.1 - Valores de microdureza Vickers obtidos em cada indentação nas amostras ósseas 

(HAACH, 2006) e de PMMA denso. 
 

Foi aplicado o teste t de Student com correção de Welch nos resultados 

obtidos, demonstrando haver diferença significativa entre o PMMA denso e a tíbia 

saudável (p<0,0001). O PMMA denso apresenta microdureza significativamente 

menor (Figura 4.2) do que o osso saudável o que viabiliza a sua aplicação em 

scaffolds ósseos. Por apresentar microdureza menor do que o do sítio hospedeiro 

não há o risco de ocorrer desgaste do tecido biológico adjacente ao implante, sendo 

que o PMMA desgastaria primeiramente. 

Nas outras composições de PMMA não foi possível visualizar a impressão 

deixada pela indentação. A superfície testada não teve nenhuma preparação 

anterior (polimento, coloração, etc.), a qual se mostrou necessária. Segundo 

Mathew, Shenoy e K.S. (2014) o teste de microdureza Vickers é muito dependente 

da homogeneidade da superfície da amostra, da percepção do operador e 

principalmente da recuperação elástica do material. Por isso os autores 

recomendam que a leitura seja realizada em amostras bem polidas e imediatamente 

após a obtenção da indentação. 
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Figura 4.2 - Média e desvio padrão dos valores de microdureza Vickers dos grupos mensurados. 

 

 Porém é intuitivo supor que a introdução da microfibra de biovidro 45S5® 

iria resultar em um aumento no valor de microdureza pois no estudo realizado por 

Mathew, Shenoy e K.S. (2014) a introdução de fibra de vidro E tratada com silano 

numa matriz de PMMA resultou num aumento significativo no valor de microdureza 

Vickers quando comparado ao PMMA puro. Segundo estes mesmos autores o 

comprimento da fibra não interfere nos resultados, porém o valor de microdureza 

Vickers aumenta de acordo com a elevação da concentração de fibras na amostra 

(em peso%). 

 

 

4.2 Absorção, Densidade e Porosidade Aparentes 

 

 

 As medidas da densidade e porosidade aparentes foram realizadas pelo 

Princípio de Arquimedes em meio alcoólico, segundo norma ASTM C373-88. Os 

grupos testados e comparados foram os dos materiais porosos com: hidroxiapatita, 

microfibra de biovidro ou sem nenhum agregado bioativo. 

 Na Figura 4.3 está apresentada a porosidade aparente das amostras (%), 

onde o eixo x representa a identificação da amostra. Percebe-se que a dispersão de 

resultados do grupo PMMA sem bioativo foi maior do que a dos outros grupos (44,84 

±11,2%). O grupo com o maior valor de porosidade aparente em média (%) foi o 
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PMMA/HA (50,18 ±1,9%), como pode ser visto no gráfico da Figura 4.4. Além disso, 

foi observada diferença significativa entre o grupo PMMA/HA e o PMMA/BV, que foi 

o grupo com menor valor médio de porosidade aparente (44,14 ±1,8%). Foram 

ensaiados menos amostras do grupo PMMA/BV devido ao custo de cada corpo de 

prova deste tipo.  

 

 
Figura 4.3 - Valores da porosidade aparente (%) das amostras. 

 

 
Figura 4.4 - Média e desvio padrão dos valores encontrados de porosidade aparente (%) dos grupos. 

O asterisco (*) indica que há diferença significativa (p=0,0005) entre as colunas de acordo com o 
teste t não pareado. 
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 Diferentemente do padrão dos valores de porosidade aparente, onde o 

grupo PMMA sem bioativo apresentou alguns valores bem mais altos do que o grupo 

PMMA/HA, porém com média inferior devido à grande dispersão, os valores de 

absorção (%) para o grupo de PMMA sem biovidro também apresentaram grande 

dispersão, porém resultando ainda numa média superior a do grupo PMMA/HA (ver 

Figura 4.5 e Figura 4.6). Houve diferença significativa (p<0,05) entre os grupos de 

PMMA/HA e PMMA/BV. Para o PMMA poroso (sem bioativo) a absorção foi de 72,55 

±25,1%, para o PMMA/HA foi de 68,27 ±5,5% e para o PMMA/BV foi de 60,24 

±4,5%. 

 

 
Figura 4.5 - Valores da absorção (%) das amostras. 
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Figura 4.6 - Média e desvio padrão dos valores encontrados de absorção (%) dos grupos. O 

asterisco (*) indica que há diferença significativa (p=0,0422) entre as colunas de acordo com o teste t 
não pareado. 

  

A distribuição dos valores de densidade aparente para os grupos testados 

pode ser vista na Figura 4.7. Ao aplicar o teste estatístico ANOVA obteve-se um 

valor de p igual a 0,0111 que significa que a variação entre todos os grupos é 

significativamente maior do que o esperado ao acaso. Somente neste quesito é que 

houve diferença significativa ao se comparar todos os grupos. As médias dos grupos 

PMMA/HA e PMMA/BV foram a mesma, diferindo apenas na terceira casa decimal 

(0,578 ±0,026 g/cm3 e 0,576 ±0,018 g/cm3 respectivamente) já para o PMMA poros 

(sem bioativo) o valor encontrado foi de 0,51 ± 0,07g/cm3) e pode ser vista na Figura 

4.8. 
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Figura 4.7 - Densidade aparente das amostras medida pelo Princípio de Arquimedes. 

 

O PMMA Poroso apresentou dificuldade na produção de corpos de prova 

padronizados devido a grande fragilidade da peça, principalmente na sua superfície. 

Desta forma, foi observada uma grande dispersão de todos os resultados para estas 

amostras neste capítulo.  

A porosidade total para a amostra de PMMA porosa sem bioativo calculada 

pela equação (7) foi de 79%. 

 

 
Figura 4.8 - Média e desvio padrão dos valores encontrados de densidade aparente (g/cm3) dos 

grupos. O asterisco (*) indica que há diferença significativa (p=0,0068) entre as colunas de acordo 
com o teste t não pareado. 
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4.3 Ensaios de Compressão e Flexão em 3 Pontos 

 

 

A capacidade de predizer a resposta mecânica e estrutural dos materiais 

compósitos é essencial para aperfeiçoar o seu uso, reduzindo o número de 

experimentos necessários para a validação de novos modelos e embasando o 

desenvolvimento de materiais melhores (DE CARVALHO, PINHO, ROBINSON, 

2011). 

Os resultados dos ensaios mecânicos foram calculados diretamente com 

alguns dados de saída da máquina de ensaio, como por exemplo: a força medida 

pela célula de carga e deslocamento do pistão. Para análise do módulo elástico foi 

também utilizado o resultado de deformação obtido pelo uso do strain gauge. Os 

resultados para módulo elástico foram consideravelmente diferentes entre os obtidos 

diretamente pela máquina de ensaio e os calculados a partir dos dados dos 

extensômetros. Nos calculados pelos dados da máquina há de se considerar a 

deformação do sistema como um todo, ou seja equipamento, garras, suporte de 

porta amostra; já para o extensômetro tem-se a interferência do adesivo, que em 

materiais porosos e diminutos apresenta forte influência.  

 No ensaio de compressão não foi usado strain gauge para todas as amostras 

pois após as primeiras tentativas, ficou claro que o extensômetro não seria capaz de 

manter a exatidão das leituras até o final do experimento (Figura 4.9). A deformidade 

que ocorreu no corpo de prova (embarrilamento) descolava o strain gauge logo no 

início dos testes como podemos ver na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Exemplos do strain gauge perdendo o contato com o corpo de prova. 

 

 Nos ensaios a flexão de 3 (três) pontos primeiramente foram utilizados corpos 

de prova de menor dimensão: barras com 2,0mm de largura, 1,5mm de espessura e 

25 mm de comprimento (Figura 4.10). Mas durante os testes constatou-se a 

necessidade de amostras maiores para que os resultados fossem mais confiáveis. O 

problema residia principalmente no grande reforço que o extensômetro aderido 

representava. 

 

  
Figura 4.10 – Corpos de prova de menores dimensões. Visualização do problema de reforço e corpo 

de prova sendo ensaiado em flexão.  
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 Na busca de uma modelagem para prescrição de uma composição para uma 

rigidez definida, os ensaios são apresentados na sequência de interesse, 

primeiramente os PMMA’s densos: puro, com hidroxiapatita e com microfibra de 

biovidro; seguidos pelos PMMA’s porosos: puro, com hidroxiapatita e com microfibra 

de biovidro. 

 

 

4.3.1 Ensaios de Compressão 

 

 

Para uma análise geral e preliminar do comportamento sob compressão 

foram selecionadas as curvas representativas para cada composição e 

apresentadas em conjunto na Figura 4.11 com a mesma ordem de grandeza. São 

observadas duas categorias bem distintas entre os corpos densos e os porosos, 

onde os densos exibem módulos elásticos e resistência ao escoamento superiores. 

A Tabela 4.1 apresenta os valores médios para as classes experimentadas. 

 

 
Figura 4.11 – Gráfico tensão vs. deformação com o resultado mais representativo de cada um dos 

grupos experimentais à compressão.  
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Tabela 4.1 – Valores da média ± desvio padrão da tensão limite ao escoamento (MPa) e do módulo 
elástico (MPa) dos grupos ensaiados em compressão 

 Tensão limite ao escoamento 
 (MPa) 

Módulo Elástico 
 (MPa)  

 
 

Denso 

PMMA  47,1 ± 6,6 1731,3 ± 441,9 

PMMA / HA 47,1 ± 5,8 1628,5 ± 210,2 

PMMA / BV  44,1 ± 3,6 1403,5 ± 160,7 
 
 

Poroso 

PMMA  4,9 ± 1,5 54,3 ± 7,1 

PMMA / HA 9,5 ± 3,2 98,5 ± 29,6 

PMMA / BV 7,9 ± 2,0 13,0 ± 2,1 

 

 Nas amostras densas, a média da tensão limite ao escoamento foi a 

mesma nos grupo PMMA puro e PMMA/HA evidenciando que a inclusão das 

partículas de HA à matriz não melhorou esta propriedade mecânica do material. A 

inclusão de BV no PMMA denso até levou a uma diminuição desses valores. Porém 

nas amostras porosas o comportamento foi o inverso, a adição tanto de HA quanto 

de BV levou a um aumento na média de tensão limite ao escoamento. O grupo 

PMMA/HA foi o que apresentou melhores resultados também no que diz respeito ao 

módulo elástico, se aproximando mais ao valor encontrado para ossos. 

 

 

4.3.1.1 PMMA Denso Puro 

 

 

A Figura 4.12 e a Tabela 4.2 mostram o comportamento das 10 amostras 

ensaiadas. É observado resultado bem regular com respeito ao módulo elástico 

(média de 1731,3 MPa) e relativamente disperso com relação à tensão limite ao 

escoamento de 38 a 57 MPa, com valor médio de 47,1 ± 6,6MPa. 
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Figura 4.12 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Denso Puro em 

teste de compressão. 
 

Tabela 4.2 – Módulos Elásticos (dados da máquina de ensaio e extensômetro) para todas as 
amostras de PMMA Denso Puro ensaiadas em compressão.  

 
Módulo Máquina 

(MPa) 
Tensão Limite ao 

Escoamento (MPa) 

Denso Puro 1 2809,0 56,84 

Denso Puro 2 2092,0 53,50 

Denso Puro 3 1712,6 39,76 

Denso Puro 4 1720,6 50,67 

Denso Puro 5 1503,2 43,00 

Denso Puro 6 1243,1 41,32 

Denso Puro 7 1368,2 44,59 

Denso Puro 8 1687,2 47,45 

Denso Puro 9 1596,5 38,74 

Denso Puro 10 1580,3 54,98 
 

 Já Sousa (2009) obteve um valor médio para a tensão de ruptura de 

101,5 MPa nos corpos de prova de PMMA densos, visualmente maior que o obtido 

neste trabalho. Vale ressaltar porém, que as medidas foram feitas em um 

equipamento/célula de carga diferente. No presente trabalho optou-se por trabalhar 

com a tensão ao escoamento em detrimento à tensão de ruptura, pois ela se 

mostrou mais representativa. 

 Os corpos de prova de PMMA denso puro quando ensaiados a 

compressão deformaram até o limite máximo imposto pela programação da máquina 
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de ensaios, que era 50% da altura inicial. As amostras que deformaram 

perfeitamente alinhadas ao eixo perpendicular apenas embarrilaram, como visto na 

Figura 4.13-A, enquanto que as amostras que sofreram alguma inclinação do eixo 

durante o ensaio apresentaram rompimento em sua superfície, como na Figura 4.13-

B e Figura 4.13-C. 

 

   
Figura 4.13 – Exemplo da aparência pós-ensaio de compressão na amostra de PMMA denso puro.  

 

 

4.3.1.2 PMMA Denso com Hidroxiapatita 

 

 

 A Figura 4.14 e a Tabela 4.3 mostram o comportamento das 3 (três) 

amostras ensaiadas e é observado o comportamento regular com respeito ao valor 

médio da tensão limite ao escoamento de 47,15 ±5,78 MPa e módulo elástico (média 

de 1628,5 MPa).  

  

A B C
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Figura 4.14 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Denso com 

hidroxiapatita em teste de compressão. 
 

Tabela 4.3 – Módulo Elástico das amostras de PMMA Denso com Hidroxiapatita ensaiadas a 
compressão. 

 
Módulo Elástico 

(MPa) 
Tensão Limite ao 

Escoamento (MPa) 

Denso com Hidroxiapatita 1 1837,37 40,55 

Denso com Hidroxiapatita 2 1630,92 49,6 

Denso com Hidroxiapatita 3 1417,09 51,29 

 

 Pela Figura 4.15 se pode observar que o comportamento plástico levou à 

fragmentação dos corpos de PMMA Denso com Hidroxiapatita, comportamento 

diferente do que o apresentado pelos corpos de PMMA Denso Puro que sofreram 

uma deformação plástica em embarrilamento. 

 

  
Figura 4.15 – Instante da ruptura das amostras de PMMA denso com hidroxiapatita no ensaio de 

compressão. 
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 A introdução de particulado de hidroxiapatita na matriz densa de PMMA 

não afetou significativamente a resistência mecânica e apresentou ~ 6% de perda da 

rigidez. A expectativa teórica era de um relativo aumento da rigidez, pois a 

hidroxiapatita apresenta módulo elástico médio de ~95 GPa. Uma possível 

explicação para esta perda é a presença de uma interface apenas morfológica entre 

a matriz e a partícula com possível presença de poros devido a manufatura manual. 

 

 

4.3.1.3 PMMA Denso com Microfibra de Biovidro 

 

 

A introdução de microfibra de biovidro teve o comportamento a compressão 

mostrado na  e na Tabela 4.4 para as 3 (três) amostras ensaiadas. É observado o 

comportamento regular com respeito ao módulo elástico, com valor médio de 

1403,55 MPa. A tensão limite ao escoamento foi variável e teve média ± desvio 

padrão de 44,08 ±3,65 MPa. Na Figura 4.17 se pode observar que o comportamento 

plástico levou à ruptura dos corpos em 3 (três) a 4 (quatro) grandes fragmentos, já 

para os corpos de PMMA denso com hidroxiapatita houve excessiva fragmentação. 

 

 
Figura 4.16 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Denso com 

microfibra de biovidro em teste de compressão. 
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Tabela 4.4 – Módulo Elástico e Tensão de Escoamento das amostras de PMMA Denso com Biovidro 
ensaiadas a compressão. 

 
Módulo Elástico (MPa) 

Tensão Limite ao 
Escoamento (MPa) 

Denso com Biovidro 1 1381,62 45,45 

Denso com Biovidro 2 1574,05 39,94 

Denso com Biovidro 3 1254,98 46,85 

 

 

 

  

 
Figura 4.17 – Instante da ruptura das amostras de PMMA denso com microfibra de biovidro no ensaio 

de compressão. 
 

A introdução de microfibra de biovidro na matriz densa de PMMA diminuiu a 

resistência mecânica em aproximadamente 6,4% e apresentou perda da rigidez de 

aproximadamente 19%. De fato a maior atuação de fibras é prevista para condições 

de tração porém, teoricamente se esperava um aumento da rigidez. Isso não foi 

observado na prática e novamente isto se deve a interface morfológica entre a matriz 

e a microfibra com possível presença de poros devido a manufatura manual. 
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4.3.1.4 PMMA Poroso Puro 

 

 

O comportamento à compressão do PMMA Poroso Puro é mostrado na  

Figura 4.18 e na Tabela 4.5 para as 5 (cinco) amostras ensaiadas. É observado o 

comportamento regular para 4 (quatro) das 5 (cinco) amostras com respeito ao 

módulo elástico (54,28 MPa) com valor médio da tensão limite ao escoamento de 

4,86 ± 1,49MPa, pela Figura 4.19 se pode observar que o comportamento plástico 

levou ao trincamento e formação de particulados e mesmo após remoção do 

equipamento não houve a divisão fragmentar do corpo. 

 

 
Figura 4.18 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Poroso Puro 

em teste de compressão. 
 

Tabela 4.5 – Módulo Elástico e Tensão de Escoamento das amostras de PMMA Puro Poroso em 
ensaio de compressão. 

 
Módulo Elástico (MPa) 

Tensão Limite ao Escoamento 
(MPa) 

Poroso Puro 1  60 7,09 

Poroso Puro 2 42,75 3,39 

Poroso Puro 3 55 5,02 

Poroso Puro 4 60 5,21 

Poroso Puro 5 53,63 3,58 
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Figura 4.19 – Instante da ruptura das amostras de PMMA poroso puro no ensaio de compressão. 

 

 A presença de 79% de porosidade total (poros fechados + poros abertos) 

promoveu um perda muito expressiva nas propriedades mecânicas 

(aproximadamente 90%) e da rigidez (módulo elástico) em 97% em comparação ao 

PMMA denso. Este comportamento era o esperado após a introdução de espaços 

vazios (poros) no corpo de prova. 
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4.3.1.5 PMMA Poroso com Hidroxiapatita 

 

 

O comportamento à compressão do PMMA poroso com hidroxiapatita é 

mostrado na Figura 4.20 e na Tabela 4.6 para 11 amostras ensaiadas, é observado 

o comportamento irregular após deformação de 2% com respeito ao módulo elástico 

(98,48 MPa em média) com valor médio da tensão limite ao escoamento de 9,54 ± 

3,25 MPa. Pela Figura 4.21 se pode observar que o comportamento plástico levou 

ao embarrilamento com trincamento e formação de particulados e divisão fragmentar 

do corpo. 

 

 
Figura 4.20 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Poroso com 

Hidroxiapatita em teste de compressão. 
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Tabela 4.6 – Módulo Elástico e Tensão de Escoamento das amostras de PMMA Poroso com 
Hidroxiapatita submetidos ao ensaio de compressão. 

 
Módulo Elástico 

(MPa) 
Tensão de Escoamento 

(MPa) 

Poroso com Hidroxiapatita  1 118,84 6,18 

Poroso com Hidroxiapatita  2 81,69 7,16 

Poroso com Hidroxiapatita  3 86,35 6,76 

Poroso com Hidroxiapatita  4 29,66 6,77 

Poroso com Hidroxiapatita  5 93,99 10,93 

Poroso com Hidroxiapatita  6 98,49 7,30 

Poroso com Hidroxiapatita  7 102,54 12,12 

Poroso com Hidroxiapatita  8 127,78 14,32 

Poroso com Hidroxiapatita  9 86,1 12,73 

Poroso com Hidroxiapatita  10 118,29 13,89 

Poroso com Hidroxiapatita  11 139,58 6,80 
 

  

 
Figura 4.21 – Instante da ruptura das amostras de PMMA Poroso com Hidroxiapatita no ensaio de 

compressão. 
 

 Com a manutenção da quantidade de poros (80%) na matriz de PMMA, a 

hidroxiapatita (20 vol% da matriz) foi inserida no lugar do PMMA. Comparando-se ao 

PMMA poroso puro houve um aumento da resistência ao escoamento em 
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aproximadamente 96% e do módulo elástico em 81% aproximadamente, nesta 

situação o comportamento de reforço foi alcançado. 

 

 

4.3.1.6 PMMA Poroso com Microfibra de Biovidro 

 

 

O comportamento à compressão do PMMA poroso com Microfibra de 

Biovidro é mostrado na Figura 4.22 e na Tabela 4.7 para 3 (três) amostras 

ensaiadas. Este grupo teve uma menor quantidade de corpos de prova ensaiados 

devido ao alto custo da microfibra de biovidro 45S5® e à grande quantidade 

necessária para a produção de cada cilindro. É observado o comportamento 

irregular das amostras ensaiadas com respeito ao módulo elástico (13,02 MPa em 

média) com valor médio de tensão limite ao escoamento de 7,89 ± 1,98 MPa.  

 

 
Figura 4.22 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Poroso com 

Microfibra de Biovidro em teste de compressão. 
 

Pela Figura 4.23 se pode observar que o comportamento plástico levou ao 

embarrilamento com trincamento e liberação de partículas e após remoção do 

equipamento não houve a divisão fragmentar do corpo, característica da 

participação filamentar das microfibras. 
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Figura 4.23 – Instante da ruptura das amostras de PMMA Poroso com Microfibra de Biovidro no 

ensaio de compressão. 
 

Tabela 4.7 – Módulo Elástico e Tensão de Escoamento das amostras de PMMA Poroso com 
Microfibra de Biovidro testadas à compressão. 

 
Módulo Elástico 

(MPa) 
Tensão de Escoamento 

(MPa) 

Poroso com Biovidro 1 10,69 5,95 

Poroso com Biovidro 2 14,86 9,91 

Poroso com Biovidro 3 13,5 7,80 
 

De maneira similar ao PMMA poroso com hidroxiapatita, o PMMA poroso 

com microfibra de biovidro também obteve um aumento da resistência o escoamento 

em aproximadamente 62% em relação ao PMMA poroso puro. Porém em relação ao 

módulo elástico houve uma diminuição em 75% aproximadamente. É correto afirmar 

que houve reforço com relação à resistência mecânica porém, ocorreu uma perda de 

rigidez devido a orientação das fibras não ser favorável para situações 

compressivas.  
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4.3.2 Ensaios de Flexão de Três Pontos 

 

 

Para uma análise geral e preliminar do comportamento sob flexão foram 

selecionadas as curvas representativas para cada composição e apresentadas em 

conjunto na Figura 4.24 e também uma Tabela 4.8 com todos os valores ensaiados. 

A análise da modelamento da mistura entre componentes do compósito foi coerente 

com os resultados experimentais. 

 

 
Figura 4.24 – Gráfico tensão vs. deformação com o resultado mais representativo de cada um dos 

grupos experimentais ensaiados em flexão de 3 pontos. 
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Tabela 4.8 – Valores obtidos nos ensaios de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
São mostrados os valores para o módulo segundo os resultados da máquina de teste (A) e do 

extensômetro (B). 
 Força 

Máx. 
(N) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo 
Elástico 
Máquina 

(MPa) 

Módulo 
Elástico 

Extensômetro 
(MPa) 

DENSO 

PMMA (1) 182,5 67,49 1260,09 7387,50 

PMMA (2) 196,5 68,34 1483,88 7803,05 

PMMA / HA (1) 123,1 47,61 1808,56 8000,00 

PMMA / HA (2) 82,7 33,24 1591,16 9027,50 

PMMA / BV (1) 117,6 51,26 1721,42 8788,96 

PMMA / BV (2) 118,8 45,96 1148,37 7470,62 

PMMA / BV (3) 114,6 46,85 1499,56 38856,16 

POROSO 

PMMA (1)  13,3 5,65 199,37 - 

PMMA (2) 16,4 8,8 148,03 3819,27 

PMMA / HA (1) 11,1 4,37 165,33 3689,09 

PMMA / HA (2) 18,4 6,62 202,00 2687,50 

PMMA / BV (1) 13,2 6,33 72,23 5813,42 

PMMA / BV (2) 11,6 4,45 122,60 2755,59 

 

 Ao analisar as médias dos resultados obtidos podemos perceber que a 

adição de hidroxiapatita à base de PMMA poroso não determinou nenhuma 

alteração na força máxima aplicada, com valores muito próximos um do outro: 14,8 

N para PMMA Puro e 14,7 N para o PMMA Poroso com HA. Porém a adição de BV 

nesta matriz porosa resultou em uma diminuição no valor da força máxima, sendo 

encontrada a média de 12,4 N. Mesmo com essa diminuição na força máxima 

aplicada, o grupo de PMMA/BV foi o que apresentou maior valor médio de módulo 

elástico (4284,5 MPa) dentre as amostras porosas. Os módulos elásticos das 

amostras densas foram maiores do que os das amostras porosas e os grupos 

PMMA/HA e PMMA/BV tiveram resultados semelhantes, 8513,7 MPa e 8129,8 Mpa 

respectivamente. 

 Os resultados de cada grupo experimental podem ser vistos mais 

detalhadamente nos subcapítulos a seguir: 
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4.3.2.1 PMMA Denso Puro 

 

 

A Figura 4.25 mostra os resultados do ensaio de tensão vs. deformação 

das duas amostras de PMMA denso ensaiadas em teste de flexão de 3 (três) pontos 

com o uso de extensômetro. Nela é observado um ponto de inflexão que representa 

que o limite de medição do strain gauge foi atingido e portando é desconsiderado 

nos cálculos sua continuidade. Neste experimento o gráfico força vs. deslocamento 

do mesmo experimento é representado pela Figura 4.26. 

 A média da tensão máxima foi de 67,9 MPa (Tabela 4.9) que é um valor 

inferior ao observado em ossos corticais de ossos longos 130 a 180 MPa (Yang et 

al. (2001), já a média do módulo elástico foi de 7,6 GPa, valor compatível aos 

encontrados em ossos corticais que se encontram na faixa de 3 a 30 GPa (YANG et 

al., 2001) 

 

  
Figura 4.25 – Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Denso em teste 

de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
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Figura 4.26 - Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA Denso em teste 

de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
  

Tabela 4.9 – Valores experimentais força vs. deslocamento para a flexão 3 (três) pontos das  
amostras em PMMA Denso 

 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 
Denso 1 182,5 5,99 3,68 24,876486 188,08 67,49 1260,09 7387,50 

Denso 2 196,5 5,88 3,83 27,529125 245,10 68,34 1483,88 7803,05 

 

 Os dois corpos de prova de PMMA denso puro ensaiados em flexão 

tiveram a mesma forma de ruptura (Figura 4.27). Eles romperam totalmente no lugar 

de aplicação da força, com avulsão da parte que não permaneceu conectada ao 

extensômetro. 

 

  
Figura 4.27 – Instante da ruptura das amostras de PMMA denso puro no ensaio de flexão. 
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4.3.2.2 PMMA Denso com Hidroxiapatita 

 

 

O comportamento para o ensaio a flexão é mostrado pela Figura 4.28 e 

Figura 4.29 e pela Tabela 4.10, as duas curvas medidas apresentaram valor médio 

de resistência mecânica de 40,43 MPa e módulo elástico de 8,51 GPa com o 

extensômetro e 1,70 GPa obtido direto pela máquina.  

 

 

 
Figura 4.28 - Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA + HA Denso em 

teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

Tabela 4.10 – Valores obtidos nos ensaios de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
São mostrados os valores para o módulo segundo os resultados da máquina de teste (A) e do 

extensômetro (B). 

 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 
HA/Denso 1 123,1 5,79 3,66 23,65596 256,70 47,61 1808,56 8000,00 

HA/Denso 2 82,7 5,79 3,59 22,324445 213,13 33,24 1591,16 9027,50 

 



Resultados 

 

116 

 
Figura 4.29 - Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA Denso com 

hidroxiapatita em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

A aplicação da equação (21) para o compósito PMMA poroso mais 

hidroxiapatita apresentou índice n= 0,1, valor intermediário característico de um 

compósito com agregado de alto módulo elástico disperso em uma matriz de baixo 

módulo elástico. A Tabela 4.11 ilustra o desenvolvimento iterativo da equação (21), 

nela a matriz foi considerada como o PMMA denso do capítulo 3.1.1. 

 

Tabela 4.11 – Cálculo do expoente n na flexão das amostras de PMMA denso com HA. 

 n �� � ��
� 

GPa 
�� � ��

� 
GPa 

�� � ��
� �	�� �	��

� ��
� ∆∆∆∆ 

 1 6,08 19 25,08 8,51 16,57 
 0,9 4,963891 12,04984 17,01373 6,869682 10,14405 
 0,8 4,052666 7,642032 11,6947 5,545538 6,149161 
 0,7 3,308716 4,846593 8,155309 4,476625 3,678684 
 0,6 2,701333 3,073719 5,775052 3,613747 2,161305 
 0,5 2,205448 1,949359 4,154807 2,91719 1,237616 

 0,4 1,800592 1,236287 3,03688 2,354896 0,681983 
 0,3 1,470057 0,784056 2,254113 1,900986 0,353127 
 0,2 1,200197 0,49725 1,697447 1,534567 0,16288 

√ 0,1 0,979877 0,315357 1,295233 1,238776 0,056457 
 0 0,8 0,2 1 1 0 

 

onde: l= matriz de PMMA; h reforço de HA; ��� = 7,6 GP (modulo elástico do PMMA); 

��
� = 95,0GPa (módulo elástico da Hidroxiapatita). 

  

A ruptura dos corpos de prova foi registrada (Figura 4.30) e é possível 

perceber que romperam de maneiras diferentes entre si. No primeiro ensaio o corpo 
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de prova rompeu de forma similar aos corpos de prova de PMMA denso puro, 

havendo o avulsão da metade não aderida. No segundo ensaio a ruptura não 

ocorreu no local de aplicação da força e a trinca ocorreu de baixo para cima. Neste 

caso há a possibilidade do adesivo e do próprio extensômetro terem agido como 

agente de reforço na estrutura do corpo de prova. 

 

 

 

4.3.2.3 PMMA Denso com Microfibra de Biovidro 45S5® 

 

 

A introdução de 20% de microfibra de Biovidro 45S5® que tem módulo 

elástico entre 30 a 35 GPa foi experimentada em amostras e tem seus resultados do 

ensaio de flexão apresentados na Figura 4.31 e na Figura 4.32 e resumido em 

números pela Tabela 4.12. 

 

  
Figura 4.30 – Instante da ruptura das amostras de PMMA denso com hidroxiapatita no ensaio de 

flexão. 
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Figura 4.31 - Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA + Microfibra de 

Biovidro Denso em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

 
Figura 4.32- Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA + Microfibra de 

Biovidro Denso em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

Tabela 4.12 – Valores experimentais força vs. deslocamento para a flexão 3 (três) pontos das  
amostras em PMMA Denso com 20% de Microfibra de Biovidro 45S5 

 
 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 
BV/Denso 1 117,6 5,75 3,46 19,847915 205,00 51,26 1721,42 8788,96 

BV/Denso 2 118,8 5,92 3,62 23,402711 161,25 45,96 1148,37 7470,62 

BV/Denso 3* 114,6 5,99 3,5 21,401771 192,56 46,85 1499,56 38856,16 
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 No corpo de prova de número 3 a curva de força vs. deslocamento foi 

similar aos corpos 1 e 2, visto pela Figura 4.32 em cor verde, entretanto o strain 

gauge mediu um módulo elástico muito superior, isto se deve ao mau funcionamento 

do sistema strain gauge e seu valor não foi considerado. 

 É observado uma tensão (tração) máxima média de 48,6 MPa, inferior ao 

observado no acrílico puro (67,9 MPa) isto devido à tensão de ruptura deste biovidro 

que é de 40 a 60MPa sendo inferior ao da matriz (PMMA) e ao caráter frágil da 

microfibra vítrea. Já o módulo elástico teve um incremento em relação PMMA puro 

alcançando a média de 8,1 GPa. Este aumento é devido à maior rigidez da 

microfibra (32,5 GPa) em relação à matriz de PMMA que é igual a 7,6 GPa. 

 Yang et al. (2001) relata que a resistência à compressão e o módulo 

elástico de um osso compacto é de 130 a 180 MPa e 3 a 30 GPa, respectivamente. 

Dessa maneira é possível propor a equivalência do material proposto neste trabalho 

com o osso cortical, baseado nos requisitos mecânicos. 

 Aplicando a equação (21) foi verificado que o material BV Denso, com 20 

vol.% de microfibra, sob flexão apresentou índice n= -1, valor próximo ao 

característico de materiais sujeitos a condição de isotensão, representados por um 

material cujo reforço apresenta alta rigidez enquanto que a matriz alta ductilidade. A 

Tabela 4.13 ilustra o desenvolvimento iterativo da equação (21).  

 

Tabela 4.13 – Cálculo do expoente n na flexão de amostras de PMMA Denso com BV. 

 n 
�� � ��

� 
GPa 

�� � ��
� 

GPa 
�� � ��

� �	�� �	��
� ��

� ∆∆∆∆ 

 1 6,08 6,5 12,58 8,1  
 -0,7 0,1934 0,0175 0,2109 0,2312 0,0203 
 -0,8 0,1579 0,0123 0,1702 0,1876 0,0174 

 -0,9 0,1289 0,0087 0,1373 0,1522 0,0149 
�  -1 0,1053 0,0062 0,1115 0,1235 0,012 

 

onde: l= matriz de PMMA; h reforço de BV; ��� = 7,6 GP (modulo elástico do PMMA); 

��
�= 32,5GPa (módulo elástico da microfibra de biovidro). 

 

 A ruptura dos corpos de prova de PMMA denso com adição de microfibra 

de biovidro também foram diferentes entres as duas amostras testadas. Como pode 

ser visto na Figura 4.33 uma amostra apresentou uma trinca na região central de 

aplicação de força, mas não houve quebra total do corpo de prova, enquanto que na 

outra amostra houve a divisão total do corpo de prova. 
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4.3.2.4 PMMA Poroso Puro 

 

 

 A introdução de 80 vol.% de poros levou a um compósito com porosidade 

aberta de 44,84% e fechada em 30,9%, com região densa em 24,3%. Para fins de 

osteointegração apenas a porosidade aberta é a de interesse, a porosidade fechada 

interfere para a diminuição do módulo elástico e das propriedades mecânicas. A 

Figura 4.34, a Figura 4.35 e a Tabela 4.14 mostram os resultados da flexão 3 (três) 

pontos das amostras de PMMA Poroso. 

 

Figura 4.33 – Instante da ruptura das amostras de PMMA denso com microfibra de Biovidro 45S5 no 
ensaio de flexão. 
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Figura 4.34 - Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA Poroso em teste 

de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

Tabela 4.14 - Valores experimentais força vs. deslocamento para a flexão 3 (três) pontos das  
amostras em PMMA Poroso – 80%poros 

 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 
Poroso 1 13,3 5,6 3,34 17,387862 20,80 5,65 199,37 - 

Poroso 2 16,4 5,58 3,75 24,521484 21,78 8,8 148,03 3819,27 

 

 
Figura 4.35 - Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA Poroso em 

teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
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 O comportamento mostrado pela Figura 4.34 mostra a grande dispersão 

encontrada nestas amostras porosas. O valor médio de 7,2 MPa de resistência 

mecânica e módulo elástico de 3,8 GPa para extensômetro e 0,15 GPa obtido direto 

pela máquina, considerando que as deficiências do extensômetro (adesivo e limite 

de ensaio) são foram majoradas nos corpos porosos e as deficiências da máquina 

foram diminuídas devido ao muito baixo carregamento foi adotado o módulo elástico 

obtido diretamente pela máquina, ou seja 0,15 GPa e este valor é representativo de 

um osso esponjoso que segundo Yang et al. (2001) tem a resistência à compressão 

e o módulo elástico de 4 a 12 MPa e 0,02 a 0,5 GPa, respectivamente. 

A aplicação da equação (21) para o PMMA poroso apresentou índice 

n=0,4, valor intermediário ao característico de materiais sujeitos a condição de 

isodeformação (representados por um material cujo reforço apresenta baixa rigidez 

enquanto que a matriz alta rigidez) e agregado de alto módulo elástico em uma 

matriz de baixo módulo elástico. A Tabela 4.15 ilustra o desenvolvimento iterativo da 

equação (21) 

 

Tabela 4.15 – Cálculo do expoente n na flexão em amostras de PMMA poroso puro. 

 n 
�� � ��

� 
GPa 

�� � ��
� 

GPa 
�� � ��

� �	�� �	��
� ��

� ∆∆∆∆ 

 1 0,1847 0 1,8468 0,150 1,6968 
 0,9 1,5078 0 1,5078 0,181 1,3264 
 0,8 1,2310 0 1,2310 0,219 1,0118 
 0,7 1,0050 0 1,0050 0,265 0,7400 
 0,6 0,8205 0 0,8205 0,320 0,5002 
 0,5 0,6699 0 0,6699 0,387 0,2826 
�  0,4 0,5469 0 0,5469 0,468 0,0787 
 0,3 0,4465 0 0,4465 0,566 -0,1195 
 0,2 0,3646 0 0,3646 0,684 -0,3197 
 0,1 0,2976 0 0,2976 0,827 -0,5296 

 

onde: l= matriz de PMMA; h reforço; ��� = 7,6 GP (modulo elástico do PMMA); ��� = 

0GPa (módulo elástico do vazio). 

 

 Nos corpos de prova porosos sem adição de material bioativo a falha do 

material em suportar a força aplicada em flexão se deu sem aparência externa de 

trinca. Na Figura 4.36 podem-se ver os corpos de prova logo após o ensaio. Não foi 

possível ver nenhuma trinca ou quebra da peça. A marca que se vê nas imagens é 

uma marca de grafite para facilitar a centralização da amostra na máquina. 
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4.3.2.5 PMMA Poroso com Hidroxiapatita 

 

 

A introdução de 20 vol.% de hidroxiapatita na matriz de PMMA com a 

manutenção de 80 vol.% de poros levou à obtenção de corpos onde os ensaios de 

flexão estão representados pela Figura 4.37 e Figura 4.38 e os valores de tensão e 

módulos elásticos expressos na Tabela 4.16.  

 

 
Figura 4.37 - Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA + HA Poroso em 

teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 

Figura 4.36 – Instante da ruptura das amostras de PMMA poroso puro no ensaio de flexão. 
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Figura 4.38 - Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA Poroso com 

Hidroxiapatita em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

Tabela 4.16 – Valores obtidos nos ensaios de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
São mostrados os valores para o módulo segundo os resultados da máquina de teste (A) e do 

extensômetro (B). 

 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 

HA/Poroso 1 11,1 5,67 3,66 23,165681 22,98 4,37 165,33 3689,09 

HA/Poroso 2 18,4 5,73 3,82 26,617267 32,26 6,62 202,00 2687,50 
 

O comportamento mostrado pela Figura 4.37 mostra as duas curvas com 

valor médio de 5,50 MPa de resistência mecânica e módulo elástico de 3,19 GPa 

para extensômetro e 0,184 GPa obtido direto pela máquina.  

A aplicação da equação (21) para o compósito PMMA poroso mais  

hidroxiapatita apresentou índice n= -0,1, valor que tende ao 0 (zero) e é 

característico de materiais cujo agregado apresenta maior módulo elástico em uma 

matriz de baixo módulo. A Tabela 4.17 ilustra o desenvolvimento iterativo da 

equação (21), nela a matriz foi considerada como o PMMA poroso do item 3.1.2. 
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Tabela 4.17 – Cálculo do expoente n na flexão em amostras de PMMA poroso com hidroxiapatita. 

 n �� � ��
� 

GPa 
�� � ��

� 
GPa 

�� � ��
� �	�� �	��

� ��
� ∆∆∆∆ 

 0,5 0,309839 1,949359 2,259198 0,428952 1,830245 
 0,4 0,374564 1,236287 1,610852 0,508074 1,102778 
 0,3 0,452811 0,784056 1,236867 0,601791 0,635077 
 0,2 0,547404 0,49725 1,044654 0,712793 0,331861 
 0,1 0,661758 0,315357 0,977115 0,844271 0,132844 
 0 0,8 0,2 1 1 0 
√ -0,1 0,967121 0,12684 1,093962 1,184454 -0,09049 
 -0,2 1,169154 0,080442 1,249596 1,402931 -0,15333 
 -0,3 1,413392 0,051017 1,464409 1,661708 -0,1973 
 -0,4 1,708651 0,032355 1,741006 1,968217 -0,22721 
 -0,5 2,065591 0,02052 2,086111 2,331262 -0,24515 

 

onde: l= matriz de PMMA poroso; h reforço de HA; ��
� = 0,15 GP (modulo elástico do 

PMMA poroso); ��
� = 95,0GPa (módulo elástico da hidroxiapatita). 

 

 Analogamente aos corpos de prova porosos puros, a interrupção do teste 

se deu sem grandes falhas visíveis dentro do deslocamento do ensaio. Na segunda 

imagem da Figura 4.39 pode-se perceber uma discreta trinca ao lado da marca de 

grafite.  

 

 

 

 

 

Figura 4.39 – Instante da ruptura das amostras de PMMA poroso com hidroxiapatita no ensaio de 
flexão. 
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4.3.2.6 PMMA Poroso com Microfibra de Biovidro 45S5® 

 

 

A introdução de 20 vol.% de microfibra de biovidro na matriz de PMMA com 

a manutenção de 80 vol.% de porosidade levou à obtenção de corpos onde os 

ensaios de flexão estão representados pela Figura 4.40 e Figura 4.41 e os valores 

de tensão e módulos elásticos expressos na Tabela 4.18 .  

 

 
Figura 4.40 - Gráfico tensão vs. deformação dos resultados das amostras de PMMA + Microfibra de 

Biovidro Poroso em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro. 
 

 
Figura 4.41 - Gráfico força vs. deslocamento dos resultados das amostras de PMMA Poroso com 

Microfibra de Biovidro em teste de flexão de 3 (três) pontos com o uso de extensômetro.  



Resultados 

 

127

Tabela 4.18 – Valores obtidos nos ensaios de flexão de 3 (três) pontos 
 com o uso de extensômetro. São mostrados os valores para o módulo segundo os resultados da 

máquina de teste (A) e do extensômetro (B).  

 

Força 
Máx. 
(N) 

b  
(mm) 

h 
(mm) 

I 
(mm4) 

K  
(N/mm) 

Tensão 
Máx. 
(MPa) 

Módulo  
(MPa) 

Máquina 

Módulo  
(MPa) 

Extensômetro 
BV/Poroso 1 13,2 5,5 3,59 21,206295 9,19 6,33 72,23 5813,42 

BV/Poroso 2 11,6 4,95 3,36 15,647386 11,51 4,45 122,60 2755,59 

 

O comportamento mostrado pela Figura 4.40 mostra as duas curvas com 

valor médio de 5,39 MPa de resistência mecânica e módulo elástico de 4,28 GPa 

para extensômetro e 0,097 GPa obtido direto pela máquina. Novamente o 

desempenho mecânico com a introdução da micro fibra de biovidro foi inferior aos 

corpos sem fibra, mas ainda compatível com o osso esponjoso. 

A aplicação da equação (21) para o compósito PMMA poroso mais  

microfibra de biovidro apresentou índice n= 0,1, valor próximo de 0 (zero) que é 

característico de materiais cujo reforço apresenta maior módulo elástico em uma 

matriz de baixo módulo. A Tabela 4.19 ilustra o desenvolvimento iterativo da 

equação (21), nela a matriz foi considerada como o PMMA poroso do item 3.1.2. 

 

Tabela 4.19 – Cálculo do expoente n na flexão em amostras de PMMA poroso com microfibra de 
biovidro. 

 n �� � ��
� 

GPa 
�� � ��

� 
GPa 

�� � ��
� �	�� �	��

� ��
� ∆∆∆∆ 

 1 0,12 6,5 6,62 0,097 6,523 
 0,9 0,145068 4,589074 4,734142 0,122488 4,611653 
 0,8 0,175373 3,239938 3,415311 0,154674 3,260637 
 0,7 0,212009 2,287433 2,499442 0,195317 2,304125 
 0,6 0,256298 1,614953 1,871251 0,24664 1,624611 
 0,5 0,309839 1,140175 1,450014 0,311448 1,138566 

 0,4 0,374564 0,804977 1,179541 0,393286 0,786255 
 0,3 0,452811 0,568323 1,021134 0,496628 0,524506 
 0,2 0,547404 0,401242 0,948647 0,627125 0,321521 

√ 0,1 0,661758 0,283282 0,945039 0,791912 0,153127 
 0 0,8 0,2 1 1 0 
 -0,9 4,411719 0,008716 4,420435 8,164046 -3,74361 
 -0,8 3,649362 0,012346 3,661708 6,46521 -2,8035 

 

onde: l= matriz de PMMA poroso; h reforço de BV; ��
� = 0,15 GP (modulo elástico do 

PMMA poroso); ��
� = 32,5GPa (módulo elástico da microfibra de biovidro). 

 

 Na Figura 4.42 percebe-se a abertura discreta de trincas nos dois corpos 

de prova. Dentre as amostras porosas, é este grupo que apresenta um delineamento 

mais claro das trincas externas. 
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4.4 Análises In Vivo 

 

 

4.4.1 Aspecto Macroscópico Ex Vivo 

 

 

 A análise macroscópica foi realizada qualitativamente pela observação das 

imagens adquiridas no momento da retirada dos ossos, imediatamente após o 

sacrifício dos animais. A aparência macroscópica foi avaliada no que diz respeito à 

reação inflamatória e crescimento acentuado de tecido circundante.  

  No grupo de controle de cicatrização do defeito (CD) aos 14 dias foi 

visualizado um bom início de reconstrução óssea. Como se pode ver na Figura 4.43 

algumas amostras se encontram com a recomposição mais adiantada, como é o 

caso  do animal 29-tíbia 2, animal 30-tíbia 1 e animal 31-tíbia 1. 

 

 

 

 

  
Figura 4.42 – Instante da ruptura das amostras de PMMA poroso com microfibra de biovidro no 

ensaio de flexão. 
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Figura 4.43 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo CD – 14 dias.  

 

 Ao se comparar o grupo de controle do material com o de controle do defeito 

aos 14 dias pode-se perceber que houve no geral uma piora na cicatrização ao se 

inserir o scaffold de PMMA (Figura 4.44). Neste grupo (animal 33-tíbia 2) houve um 

caso de falha na consolidação, com fratura do membro e formação de tecido 

fibrótico. 

 

 

 

 

Animal 29 – tíbia 1 Animal 29 – tíbia 2 

Animal 30 – tíbia 1 Animal 30 – tíbia 2 

Animal 31 – tíbia 1 Animal 31 – tíbia 2 
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Figura 4.44 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo CM – 14 dias.  
 

 Com exceção do animal 35-tíbia 2 (Figura 4.45) que parece ter ocorrido uma 

reação inflamatória as demais tíbias apresentam um aumento na vascularização 

local e um bom aspecto geral do local do implante. Ambos os membros inferiores 

dos animais 36 e 37 (Figura 4.45) tem o defeito preenchido pelo material e neo 

formação óssea, porém sem retornar a condição inicial pré-cirúrgica. Em grande 

parte das amostras desse grupo pode-se perceber uma deformidade/reabsorção 

óssea próxima ao sítio do implante. 

 

 

Animal 32 – tíbia 1 

Animal 33 – tíbia 1 

Animal 34 – tíbia 1 

Animal 32 – tíbia 2 

Animal 33 – tíbia 2 

Animal 34 – tíbia 2 
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Figura 4.45 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo HA – 14 dias.  
 

 A condição geral do grupo BV – 14 dias quando comparada a do grupo HA do 

mesmo período se apresenta com melhor aspecto. Como apresentado na Figura 

4.46, os defeitos ósseos se encontram preenchidos, seja pelo biomaterial inserido, 

pelo osso recém-formado, ou uma mistura dos dois. Há uma vascularização 

aumentada de aspecto saudável. A superfície do osso está reparando e sendo 

formada uma nova estrutura óssea, visto principalmente nos animais 40 e 41-tíbia 1. 

 

Animal 35 – tíbia 1 

Animal 36 – tíbia 1 

Animal 37 – tíbia 1 

Animal 38 – tíbia 1 

Animal 35 – tíbia 2 

Animal 36 – tíbia 2 

Animal 37 – tíbia 2 

Animal 38 – tíbia 2 
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Figura 4.46 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo BV – 14 dias.  

 

 Com o grupo de controle do defeito foi possível definir que aos 28 dias de 

pós-operatório a reconstrução da conformação óssea já estava completa 

macroscopicamente. O aumento da vascularização local estava presente e é por 

esse fator que foi possível a identificação do sítio cirúrgico (Figura 4.47). 

   

 
Figura 4.47 – Aspecto macroscópico do local cirúrgico, grupo CD – 28 dias. 

 
 

Animal 39 – tíbia 1 

Animal 40 

Animal 41 – tíbia 1 

Animal 39 – tíbia 2 

Animal 41 – tíbia 2 

Animal 42 
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 Os animais 18 e 19, que fazem parte do grupo CM-28 dias apresentaram uma 

pústula externa. O animal 18 não teve acometimentos ósseos ao nível 

macroscópico, enquanto que o animal 19 teve uma fratura no local durante o 

procedimento de retirada do osso. O local de realização do defeito e inserção do 

implante era claramente visível em todas as amostras (Figura 4.48). O processo de 

remodelação óssea não foi capaz de preencher a cavidade, ficando assim um 

desnível na superfície. 

 

  

  

  
Figura 4.48 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo CM – 28 dias.  

 

 Em análise visual as amostras do grupo HA – 28 dias pareceram estar mais 

preenchidas quando comparadas ao grupo de controle do material. Ao se observar a 

tíbia 2 dos animais 22 e 23 percebe-se que houve a quebra do scaffold e migração 

de parte do mesmo para fora do sítio de implantação (Figura 4.49). Este fato é 

indicativo que não houve uma osteointegração completa bem como indica que há a 

Animal 18 – tíbia 1 

Animal 19 – tíbia 1 

Animal 20 – tíbia 1 

Animal 18 – tíbia 2 

Animal 19 – tíbia 2 

Animal 20 – tíbia 2 
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possibilidade de ter havido um dano estrutural ao implante no momento de 

preenchimento do defeito. 

 

 

  

  

  

Figura 4.49 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo HA – 28 dias.  
 

 A maioria dos locais de implante do grupo BV-28 dias apresentavam-se com 

uma coloração vermelha viva, indicando grande aporte sanguíneo e formação de 

novo tecido. Porém, esse período experimental não foi o suficiente para uma 

cicatrização apropriada com formação de tecido ósseo (Figura 4.50).  

 

Animal 21 

Animal 22 – tíbia 1 Animal 22 – tíbia 2 

Animal 23– tíbia 1 

Animal 24– tíbia 1 

Animal 23– tíbia 2 

Animal 24– tíbia 2 
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Figura 4.50 - Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo BV – 28 dias.  

  

 No grupo CD do período experimental de 60 dias a recuperação do aspecto 

normal foi completada com sucesso. Em algumas amostras a cicatrização foi tão boa 

que era impossível determinar com exatidão o local realização do defeito ósseo. 

Todos os animais apresentaram resultados muito similares e por essa razão apenas 

uma imagem foi adquirida para exemplificar o resultado (Figura 4.51).  

 

Animal 25– tíbia 1 

Animal 26– tíbia 1 

Animal 27– tíbia 1 

Animal 28– tíbia 1 

Animal 26– tíbia 2 

Animal 27– tíbia 2 

Animal 28– tíbia 2 

Animal 25– tíbia 2 
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Figura 4.51 – Aspecto ósseo do sítio do defeito ósseo, 60 dias de pós-operatório. Grupo controle do 

defeito. 
 

 Os ossos dos animais que tiveram implantado o scaffold com PMMA sem 

bioativo (grupo CM), no período experimental de 60 dias apresentaram uma 

superfície bem porosa e irregular, com aparente hipotrofia óssea (Figura 4.52).  

 

  
Figura 4.52 – Imagem do local do implante do grupo CM – 60 dias. Animal 4, tíbia direita e esquerda. 
 

 Alguns animais do grupo HA – 60 dias apresentaram falha na consolidação 

óssea de forma adequada. O animal 10 apresentou extensa dismorfia óssea, na 

Figura 4.53 pode-se observar a deformidade aparente sob a musculatura e sem a 

musculatura. Observa-se a hipertrofia da fíbula como forma de compensação. Este 

animal apresentava-se claudicante em todo o período pós-operatório. Contudo 

porém, outros animais deste grupo não apresentaram tal deformidade. O sítio do 

implante não apresentou características hipotróficas como visto no grupo CM – 60 

dias e sim uma superfície de aparência saudável e preenchida com tecido ósseo 

(Figura 4.54). 
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Figura 4.53 – Tíbia com má consolidação e deformidade óssea. Grupo HA – 60 dias. Animal 10. 

 

  
Figura 4.54 – Imagem do local do implante do grupo HA – 60 dias. Animal 9. 

 

 Dentre os ratos do grupo BV – 60 dias, o animal 13 foi inquestionavelmente o 

que obteve uma melhor avaliação no seu aspecto macroscópico. Pode-se ver na 

Figura 4.55 que a recuperação se deu de forma completa e o único sinal do local do 

implante é um aumento na presença de vasos sanguíneos no local, o que é um bom 

sinal, pois um maior aporte sanguíneo pode ser traduzido em um maior número de 

células e nutrientes no local para a cicatrização. As demais imagens na Figura 4.55 

mostram os locais de implante dos outros animais do grupo, que apresentaram uma 

boa recuperação óssea local, porém sem um preenchimento completo da cavidade 

cirúrgica. 
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Figura 4.55 – Aspecto macroscópico do local do implante nos animais do grupo BV – 60 dias.  

 

 Durante a manufatura dos implantes in vivo foi possível perceber que os 

scaffolds de PMMA com hidroxiapatita foram os que sofreram uma menor taxa de 

encolhimento. Eles também se apresentavam menos friáveis do que os implantes 

dos outros grupos. Por essas razões os animais dos grupos HA (60, 28 e 14 dias) 

foram as cirurgias mais difíceis de fazer, pela dificuldade em inserir o scaffold no 

defeito ósseo. Essa talvez seja a razão mais provável por ter havido um maior 

número de falhas de consolidação neste grupo (HA).  

 Como descrito previamente no Capítulo Materiais e Métodos, foi atribuída 

uma pontuação para cada osso referente ao seu estado inflamatório e formação 

óssea. Foi calculada a média dessa pontuação para cada grupo experimental, pois 

nem todos os grupos tinham o mesmo número de indivíduos. Os dados de 

inflamação e formação óssea foram tabulados e apresentados nas Tabela 4.20 e 

Tabela 4.21. 

 

Animal 11  Animal 14  

Animal 12 – tíbia 1  Animal 12 – tíbia 2  

Animal 13 – tíbia 1  Animal 13 – tíbia 2  
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Tabela 4.20 – Média da pontuação na avaliação do quesito Inflamação para todos os grupos 
experimentais. 

Grupos Pontuação média / Inflamação 

CD 60 dias 0 

CD 28 dias 0 

CD 14 dias 1 

CM 60 dias 1 

CM 28 dias 2 

CM 14 dias 1,83 

HA 60 dias 1,375 

HA 28 dias 1,5 

HA 14 dias 1,75 

BV 60 dias 0,375 

BV 28 dias 1,5 

BV 14 dias 1,625 

 

 Tabela 4.21 – Média da pontuação na avaliação do quesito Formação Óssea para todos 
os grupos experimentais. 

Grupos Pontuação média / Formação óssea 

CD 60 dias 3 

CD 28 dias 3 

CD 14 dias 1,66 

CM 60 dias 1 

CM 28 dias 1 

CM 14 dias 0,83 

HA 60 dias 1,25 

HA 28 dias 0,875 

HA 14 dias 1,25 

BV 60 dias 1,625 

BV 28 dias 1,125 

BV 14 dias 1 
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 Os dados tabulados na Tabela 4.20 podem ser melhor visualizados na Figura 

4.56. No quesito inflamação, o melhor resultado é aquele com a menor pontuação. 

Em geral, os grupos de controle do defeito obtiveram menor resposta inflamatória 

para todos os períodos. Dos grupos que tiveram algum tipo de material inserido, o 

BV foi o que apresentou menor resposta inflamatória para todos os períodos. O 

grupo com pior desempenho foi o de controle do material, perfeitamente explicável 

pela inserção de um material no organismo sem a presença de nenhum elemento 

bioativo conjugado. Os grupos HA e BV obtiveram resultados muito similares, com 

exceção do BV – 60 dias que teve uma reação inflamatória muito pequena (0,375 

em média) em comparação com o HA do mesmo período (1,375 em média).  

 

 
Figura 4.56 – Gráfico da média da pontuação na categoria inflamação na avaliação macroscópica.  

 

 Os dados tabulados na Tabela 4.21 podem ser mais bem visualizados na 

Figura 4.57. Na categoria formação óssea, o melhor resultado é aquele com a maior 

pontuação. De forma similar à categoria inflamação, o grupo CD foi aquele que 

obteve melhores resultados em todos os períodos experimentais para a formação 

óssea também. Nos períodos maiores (28 e 60 dias) era praticamente impossível 

diferenciar o local de inserção do scaffold. A hidroxiapatita parece ter iniciado a 

formação óssea mais rapidamente do que o biovidro, pois aos 14 dias a sua 

pontuação foi maior (média de 1,25 para HA e 1 para BV). Porém em longo prazo 

CD CD CD CM CM CM BV BV BV HA HA HA 

14 

dias 

28 

dias 

60 

dias 
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(60 dias) a formação foi mais completa na restauração da superfície óssea normal 

nos grupos do biovidro (média de 1,625 para BV e 1,25 para HA). 

 

 
Figura 4.57 – Gráfico da média da pontuação na categoria formação óssea na avaliação 

macroscópica.  
 

 

4.4.2 Histologia 

 

 

Foram realizadas análises histológicas de amostras de todos os grupos. O 

aspecto geral das amostras, isto é, a visualização de todo o contorno ósseo pôde 

ser vista com o aumento de 4x na histologia convencional. 

 Os cortes histológicos realizados transversalmente apesar de serem 

benéficos por mostrarem a área de contato do mesmo com a medula óssea e 

permitirem a visualização de grande área de contato com o osso podem gerar 

alguma dificuldade de visualização caso a área de corte seja realizada no setor mais 

interno do diâmetro do scaffold.  Isso porque, de acordo com Doernberg (2006) a 

maior parte da formação óssea após 6 (seis) semanas de período experimental está 

concentrada no anel externo do cilindro.  

 

CD CD CD CM CM CM BV BV BV HA HA HA 

14 dias 

28 dias 60 dias 
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4.4.2.1  Período Experimental de 14 dias 

 

 

 O grupo controle do defeito apresentou boa reparação óssea após 14 dias da 

realização do defeito ósseo. A reorganização estrutural nesse período está 

ocorrendo com grande rapidez e a conformação do perímetro ósseo já está quase 

completamente fechada (Figura 4.59). É vasta a presença de osteócitos como 

demonstrado na Figura 4.58. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.58 – Osso neoformado em grupo sem implante. Vasta presença de osteócitos. Aumento de 

20x.  
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Figura 4.59 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do defeito, período de 14 dias. 

Identificação da amostra - A) CD29-tíbia 1; B) CD29-tíbia 2, C) CD31-tíbia 1; D) CD31-tíbia 2 e E) 
CD30.  

 

 Ainda no período de 14 dias de pós-operatório, mas no grupo de controle 

do material também se encontra ampla atividade osteoblástica (Figura 4.60). Todas 

as amostras demonstram áreas de formação óssea difusas, não havendo 

conformação do perímetro ósseo (Figura 4.61). 

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 4.60 – Imagem com aumento de 10x do grupo de controle do material – 14 dias. Grande 

presença de células osteócitos. 
 

  

  
Figura 4.61 - Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do material, período de 14 

dias. Identificação da amostra - A) CM32-tíbia 1; B) CM32-tíbia 2, C) CM34-tíbia 1 e D) CM34-tíbia 2. 
 

  

A) B) 

C) D) 
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O animal 35 (grupo PMMA/HA – 14 dias), em um dos membros apresentou 

uma excelente reparação, com intensa atividade osteoblástica e conformação de 

todo o perímetro com tecido osteóide (Figura 4.62-A). As demais amostras foram 

similares entre si, demonstrando uma neoformação óssea com padrões intrínsecos 

de início de ocupação dos poros do implante (Figura 4.63). 

 

  

  

  
Figura 4.62 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com Hidroxiapatita, período de 
14 dias. Identificação da amostra - A) HA35-tíbia 1; B) HA35-tíbia 2, C) HA36; D) HA38; E) HA37-

tíbia 1 e F) HA37-tíbia 2. 
 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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Figura 4.63 – Exemplo do padrão de formação óssea no grupo HA - 14 dias. Aumento de 10x. 

 

 Nas lâminas histológicas (Figura 4.64) vê-se claramente a manutenção do 

contorno do implante e o vazio deixado pela falta dele. A presença deste vazio 

mostra que a perda do material ocorreu pós-sacrifício, caso contrário seria 

encontrado regeneração óssea similar a do grupo de controle do defeito – 14 dias. 

No biomaterial restante na amostra, principalmente na área de contato do implante 

com o osso, é possível identificar regeneração óssea intimamente conectada ao 

scaffold (Figura 4.65). 
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Figura 4.64 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com Microfibra de Biovidro, 

período de 14 dias. Identificação da amostra - A) BV39; B) BV41, C) BV40-tíbia 1; D) BV40-tíbia 2; 
E) BV42. 

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 4.65 – Neoformação óssea em torno do PMMA com Microfibra de Biovidro 45S5®. Aumento 

de 20x. 
 

 

4.4.2.2 Período Experimental de 28 dias 

 

 

Ao analisar as imagens referentes ao grupo controle do defeito no período 

experimental de 28 dias fica claro que este tempo já é o suficiente para que o 

organismo consiga restabelecer a integridade óssea local de um defeito não crítico 

(Figura 4.66). 
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Figura 4.66 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do defeito, período de 28 dias. 

Identificação da amostra - A) CD15-tíbia 1; B) CD15-tíbia 2, C) CD17-tíbia 1; D) CD17-tíbia 2 e E) 
CD16.  

 

A regeneração óssea aos 28 dias ocorre de forma ampla nas paredes 

exteriores do scaffold. Na Figura 4.67-A a visualização desse osso neoformado é 

clara, principalmente na área que estaria em contato com a medula óssea, há uma 

fina parede de tecido ósseo contornando todo o local de implantação do PMMA sem 

bioativo. Na Figura 4.67-C também nota-se o início de crescimento celular dentro 

dos poros do implante. A imagem D da Figura 4.66 diz respeito ao osso que sofreu 

A) B) 

C) D) 

E) 
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uma fratura no momento da coleta da tíbia, possivelmente derivada de um processo 

de cicatrização inadequado. 

 

  

  

 
Figura 4.67 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do material, período de 28 

dias. Identificação da amostra - A) CM18-tíbia 1; B) CM18-tíbia 2, C) CM19-tíbia 1; D) CM19-tíbia 2 e 
E) CM20.  

 

De forma análoga ocorreu o reparo nas paredes externas dos scaffolds de 

PMMA com Hidroxiapatita (Figura 4.68). Em alguns casos parece que houve a 

separação e perda do material do implante após a retirada da tíbia para análise pois 

A) B) 

C) D) 

E) 
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o local de inserção do scaffold fica evidente na imagem com regeneração do 

entorno, como por exemplo na imagem B da Figura 4.68. Além da regeneração 

óssea no perímetro do implante, foi possível identificar várias áreas de crescimento 

ósseo intra implante, com ocupação de poros abertos por osso neo formado (Figura 

4.69). 

 

  

  

 
Figura 4.68 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com Hidroxiapatita, período de 
28 dias. Identificação da amostra - A) HA21; B) HA22, C) HA23-tíbia 1; D) HA23-tíbia 2 e E) HA24.  

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 4.69 – Detalhe com aumento de 20x evidenciando o crescimento ósseo em áreas 

internas do implante de PMMA/HA.  
 

Em análise descritiva, a espessura da parede óssea formada em contato com o 

implante é maior no grupo BV do que no grupo HA, como pode ser vista na Figura 

4.70, principalmente nas imagens B e D. Na Figura 4.70-A o perímetro ósseo quase 

foi restaurado por completo e é possível identificar a interface entre o osso 

neoformado e o osso remanescente. Essa interface se apresenta com uma perfeita 

união, não havendo falhas estruturais visíveis (Figura 4.71). 
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Figura 4.70 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com microfibra de Biovidro 

45S5®, período de 28 dias. Identificação da amostra - A) BV25-tíbia 1; B) BV25-tíbia 2, C) BV27-tíbia 
1; D) BV27-tíbia 2; E) BV26 e F) BV28. 

 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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Figura 4.71 – Aumento de 10x na interface implante de PMMA com Biovidro e o osso em 

amostra do período experimental de 28 dias. 
 

 

4.4.2.3 Período Experimental de 60 dias 

 

 

A recuperação do defeito ósseo foi completa no grupo CD com período pós 

operatório de 60 dias. Houve dificuldade na identificação do local do defeito no 

momento do corte das lâminas histológicas. Na amostra óssea do animal 3 que foi 

enviada para análise histológica não foi possível diferenciar o defeito, pois não 

apresentou vazios e nem marcadores de formação óssea em nenhum ponto da 

amostra. As imagens do defeito após 60 dias para os outros dois animais do grupo 

(animal 1 e 2) confirmam a boa recuperação do local com o retorno da integridade 

óssea e contorno total do perímetro ósseo (Figura 4.72).  
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Figura 4.72 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do defeito, período de 60 dias. 

Identificação da amostra - A) CD1-tíbia 1; B) CD1-tíbia 2, C) CD2-tíbia 1 e D) CD2-tíbia 2. 
 

Com a análise das imagens do grupo CM para o mesmo período (60 dias) 

pôde-se observar que a introdução do scaffold de PMMA bioinerte resultou em uma 

maior dificuldade na recuperação óssea pelo organismo do que no grupo sem a 

presença de scaffold. Na Figura 4.73, principalmente nas imagens A, B e E, grandes 

áreas de vazios sem formação óssea podem sem visualizados. O biomaterial ainda 

pode ser encontrado em muitas áreas, envolto por tecido ósseo recente como pode 

ser visto na Figura 4.74.  

 

A) B) 

C) D) 
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Figura 4.73 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo controle do material, período de 60 

dias. Identificação da amostra - A) CM4-tíbia 1; B) CM4-tíbia 2, C) CM5-tíbia 1; D) CM5-tíbia 2 e E) 
CM6.  

 

A) B) 

C) D) 

E) 
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Figura 4.74 – Presença do biomaterial PMMA envolto em osso neoformado. Vasos sanguíneos, 

medula óssea e osteócitos também podem ser visualizados. Aumento de 20x. 
 

Os animais 7, 8, 9 e 10 pertenciam ao grupo com adição de hidroxiapatita ao 

PMMA e foram sacrificados após 60 dias de pós operatório (Figura 4.75). Neste 

grupo, 3 (três) ossos apresentaram sinais de má consolidação como calos ósseos, 

pseudoartroses e deposição de gordura (Figura 4.76). Os animais que apresentaram 

esse tipo de resultado foram: animal 7 em um dos membros e animal 10 com ambas 

as pernas acometidas. Essas alterações dificultaram ou até mesmo impossibilitaram 

o preparo e análise das lâminas histológicas. Algumas amostras não repararam 

completamente a ponto de retornar a continuidade do perímetro ósseo, mas nestes 

casos ainda pode-se ver a presença de tecido ósseo neoformado ao redor do 

implante (Figura 4.75 – B e D). Contudo obtiveram-se amostras com boa reparação, 

como na Figura 4.75 – A e C. Em todas as amostras pode-se ver estruturas 

alongadas, semelhante ao formato de arroz (Figura 4.77). Este fenômeno só ocorreu 

em ossos submetidos ao implante de scaffolds de PMMA com hidroxiapatita. 
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Figura 4.75 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com Hidroxiapatita, período de 

60 dias. Identificação da amostra - A) HA7; B) HA9; C) HA8-tíbia 1; D) HA8-tíbia 2.  
 

 
Figura 4.76 – Corte histológico da tíbia da amostra HA10, aumento de 20x. 

 

A) B) 

C) D) 



Resultados 

 

159

 
Figura 4.77 - Presença de estruturas com formato similar ao arroz devido à presença de 

hidroxiapatita. Aumento de 40x.  
 

No grupo com adição de Biovidro 45S5® os resultados foram similares ao com 

adição de hidroxiapatita (Figura 4.78). Houve falha em formar novamente todo o 

contorno ósseo em algumas amostras, porém outras amostras, como se pode 

observar na Figura 4.78 – E e F, o perímetro ósseo foi refeito. Essa imagem diz 

respeito ao animal 13 que já tinha obtido uma boa avaliação macroscópica no 

momento do sacrifício (Figura 4.55). A interface entre material e osso neoformado 

apresenta-se de forma homogênea, havendo um contato completo e demonstrando 

excelente ancoragem (Figura 4.79). 
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Figura 4.78 – Cortes histológicos com aumento de 4x. Grupo PMMA com microfibra de Biovidro 

45S5®, período de 60 dias. Identificação da amostra - A) BV11-tíbia 1; B) BV11-tíbia 2, C) BV12; D) 
BV14; E) BV13-tíbia 1 e F) BV13-tíbia 2. 

 

A) B) 

C) D) 

E) F) 
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Figura 4.79 – Interface material PMMA com biovidro e osso. Rica presença de osteoblastos. 

Aumento de 40x. 
 

Encontra-se a presença de grandes vazios nas imagens (Figura 4.73, Figura 

4.75 e Figura 4.59) que podem ser explicado pela possível perda de material e 

células durante o processo de extração das amostras, banho e laminação.  

 

 

4.4.2.4 Comparação entre todos os períodos experimentais 

 

 

A fim de se obter uma observação mais clara entre os grupos experimentais 

(CD, CM, HA e BV) dentro do mesmo período foi escolhida a imagem mais 

significativa de cada grupo e expostas lado a lado nas Figura 4.80, Figura 4.81 e 

Figura 4.82 . Na Figura 4.80 pode-se visualizar a situação do local da cirurgia e 

implante após 14 dias de implantação. Nos grupos CD e HA pode-se perceber um 

vasto crescimento de tecido osteóide preenchendo a superfície do local de 

realização do defeito ósseo. O grupo BV não apresentou essa forma de crescimento 

ósseo, porém é possível ver um início de colonização de células ósseas no interior 

do espaço ocupado pelo implante. As imagens histológicas confirmam portanto os 

resultados encontrados na análise macroscópica que foram apresentados na Figura 

4.57, onde o grupo HA apresentou melhores resultados no quesito formação óssea 

quando comparado ao BV. 
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Figura 4.80 – Corte histológico mais significativo de cada grupo experimental após 14 dias de 

implantação. Aumento de 4x. 
 

 As imagens mais representativas dos grupos após um período de 28 dias de 

pós-cirúrgico podem ser vistas na Figura 4.81. O grupo CD, que é o controle 

negativo, apresenta total reestabelecimento da parede óssea do perímetro. O grupo 

CM, que é o grupo controle positivo, apresenta formação de tecido osteóide pouco 

significativa, principalmente no contato entre a parede posterior do implante e a 

medula óssea e no interior dos poros do scaffold. Na análise deste período 

experimental os grupos HA e BV apresentam resultados similares, porém com 

alguma diferenciação na forma de espalhamento/crescimento de tecido osteóide. 

Enquanto que no grupo HA há a formação de uma “parede” óssea de espessura 

significativa ao redor do implante, no grupo BV pode-se perceber um crescimento de 

tecido osteóide em grande quantidade no interior dos poros do implante, 

preenchendo-o quase que por completo, com exceção do contato externo.  
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Figura 4.81 – Corte histológico mais significativo de cada grupo experimental após 28 dias de 

implantação. Aumento de 4x. 
 

 O último período analisado, o de 60 dias de implantação, pode ser analisado 

pela Figura 4.82. O grupo CD, que já apresentava o perímetro ósseo totalmente 

fechado aos 28 dias de implantação, continua com este perímetro completo e agora 

com a parede mais espessa. Os grupos CM e HA ainda apresentam áreas de 

vazios, sem formação óssea. Dentre os grupos com posicionamento de implante no 

defeito ósseo o BV foi o que apresentou maior e mais homogênea formação de 

tecido osteóide após 60 dias de pós-operatório. Estes achados corroboram os 

encontrados na análise macroscópica de onde se pode concluir que se excluindo o 

controle negativo (CD), o grupo BV é o que apresentou melhores resultados de 

ósseointegração no período mais longo deste estudo. 
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Figura 4.82 – Corte histológico mais significativo de cada grupo experimental após 60 dias de 

implantação. Aumento de 4x. 
 

 

4.4.3 Microscopia Eletrônica por Varredura e Line Scan 

 

 

Foi realizada a análise com MEV nas amostras porosas com os diferentes tipos 

de agregados para visualização dos poros e distribuição dos agregados. 

Comparando-se a aparência geral da superfície das 3 (três) amostras visualizadas 

com um aumento de 30x (Figura 4.83) pode-se perceber diferenças marcantes entre 

elas. O PMMA poroso sem bioativo (Figura 4.83 – A) apresenta-se com um aspecto 

mais irregular, com poucos e grandes poros. O tamanho dos poros encontrados 

conduz a uma fragilidade maior da peça. 

 Tratando-se da regularidade da superfície, a amostra de PMMA/microfibra de 

Biovidro (Figura 4.83-C) foi a que apresentou uma superfície mais plana, com 

algumas fibras mais longas surgindo entre o material. Porém, o tamanho dos poros 

desta amostra não se mostrou regular. Foram encontrados poros de diâmetros 
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diversos enquanto que na amostra de PMMA/HA (Figura 4.83-B) existe uma 

tendência na uniformização do tamanho dos poros.  

 

  

 
Figura 4.83 - Imagem da superfície com um aumento de 30x das diferentes amostras: (A) PMMA 

poroso sem bioativo, (B) PMMA/HA e (C) PMMA/microfibra de biovidro. 
 

 

4.4.3.1 Grupo Controle do Defeito (CD) 

 

 

 Com as imagens do grupo de controle do defeito pode-se ver que aos 60 

dias de período experimental a reconstituição óssea é completa (Figura 4.84-A), com 

a formação de uma nova camada óssea em todo perímetro e com largura 

semelhante ao osso restante. Na imagem B da Figura 4.84 é perceptível a presença 

do defeito ósseo, esta imagem diz respeito ao estado de consolidação óssea no 28º 

dia de pós-operatório. Aos 14 dias após a realização do defeito também há a 

presença do defeito sem reconformação total, como era esperado (Figura 4.84). 

 

B 

C 

A 
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Figura 4.84 – Imagem em MEV da tíbia do grupo CD-60 dias (A) com aumento de 80x, do grupo CD-

28 dias (B) com aumento de 70x e CD-14 dias (C) com aumento de 53x. 
 

Com a análise realizada pelo EDS dos componentes químicos presentes 

em uma determinada área, pode-se perceber que no local do defeito, para 2 (dois) 

períodos experimentais, havia grandes quantidades de cálcio, fósforo, carbono e 

oxigênio – elementos comumente encontrados no tecido ósseo (Tabela 4.22 e 

Figura 4.85). O grupo CD-60 dias apresenta uma porcentagem maior de cálcio do 

que o mesmo grupo no período 28 dias justamente pelo maior tempo de calcificação 

a que esta amostra foi exposta.  

 

Tabela 4.22 – Elementos químicos e suas porcentagens para os períodos experimentais de 60 e 28 
dias do grupo CD. 

 CD-60 dias CD-28 dias 

Oxigênio 52,47% 61,39% 

Fósforo 15,30% 13,13% 

Cálcio 32, 23% 25,47% 

 

 

A B 

C
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Figura 4.85 – A) Amostra do grupo CD-60 dias com aumento de 300x e gráfico do EDS. B) Amostra 
do grupo CD-28 dias com aumento de 70x e gráfico do EDS. 

 

Pode-se visualizar a distribuição dos elementos químicos na amostra do 

grupo CD-14 dias na Figura 4.86. Na análise line-scan é traçada uma reta na 

imagem obtida da amostra. Esta reta é escolhida pelo analisador de acordo com o 

seu interesse em determinar os elementos químicos de determinado local. O 

aparelho e software utilizados permitem que sejam determinados quais elementos 

químicos estão naquela reta traçada e em qual segmento de reta eles se encontram 

(de acordo com o pico do elemento químico na distância de início da reta).  

O silício encontrado é residual do processo de polimento da amostra. Já há 

a  migração do cálcio para a formação óssea e já é possível visualizar um início de 

trabeculado ósseo na imagem de distribuição do cálcio.  

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura 4.86 – Line-scan e composição química da amostra do grupo CD-14dias.  

 

 

 

 

 

Carbono Oxigênio 

Silício Fósforo Calcio 

Completa 
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4.4.3.2 Grupo Controle do Material (CM) 

 

 

 As imagens por MEV dos corpos de prova de PMMA poroso sem adição de 

bioativo respalda a percepção tida ao manufaturar as amostras, de que essa 

formulação gera amostras com poros de grandes dimensões (Figura 4.87) e 

scaffolds com grande fragilidade. O tamanho dos poros nesta formulação dificultou 

muito a produção de corpos de prova e scaffolds com uma conformação e 

padronização ótima. 

 

  

 
Figura 4.87 - Imagens da superfície da amostra de PMMA poroso sem bioativo com um aumento de 

300x (A e B) e 900x (C). 
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 A análise das imagens por MEV dos ossos ex vivo sugere os mesmos 

achados do grupo CD, onde aos 60 dias há uma recuperação da lesão enquanto 

que nos outros dois períodos (28 e 14 dias) ainda há a presença da falha óssea 

(Figura 4.88). Em um olhar mais atento à Figura 4.88-C é possível perceber 

pequenas trabéculas de coloração similar à do osso no interior da medula.  

 

  

 
Figura 4.88 - Imagem em MEV da tíbia do grupo CM-60 dias (A) com aumento de 80x, do grupo CM-

28 dias (B) com aumento de 65x e CM-14 dias (C) com aumento de 53x. 
 

 Na Figura 4.88-A há uma formação topográfica diferenciada que mereceu 

atenção e análise mais próxima, por ser um possível resquício do implante (Figura 

4.89). A princípio parecia alguma formação óssea pois tinha a mesma coloração do 

que o osso adjacente (Figura 4.89-A), mas ao mudar de captador sobre a mesma 

região pode-se distingui-la claramente do osso (Figura 4.89-B). Por essa razão foi 

realizado uma análise de EDS sobre esta região, contabilizando assim os principais 

elementos químicos presentes. O resultado pode ser visualizado na Tabela 4.23. 
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Figura 4.89 – Detalhe da amostra do grupo CM-60 dias com aumento de 130x. A seta indica o local 

de provável resquício de implante no osso ex vivo. Imagens do mesmo local, captadas com 
diferentes detectores – secundário e backscatering.  

 

Tabela 4.23 – Elementos químicos e suas porcentagens em duas áreas diferentes da amostra CM-60 
dias (**- não foi medido). 

 Osso neoformado Provável 

resquício do 

implante (sem C) 

Provável 

resquício do 

implante (com C) 

Carbono ** ** 37,53% 

Oxigênio 50,89% 65,76% 43,87% 

Fósforo 15,63% 13,59% 7,28% 

Cálcio 33,48% 20,65% 11,32% 

 

A provável área de resquício do implante apresentou uma porcentagem de 

cálcio consideravelmente menor quando comparada ao osso neoformado. As 

análises de EDS estavam sendo feitas sem a presença de carbono no espectro para 

se focar mais na ossificação, mas a título de diferenciação e dosagem real dos 

elementos químicos no implante foi realizada uma análise com o carbono no 

espectro (Tabela 4.9) pois o gráfico EDS da amostra tinha apontado uma grande 

concentração de carbono (Figura 4.90 - A) Amostra do grupo CM-60 dias/região 

óssea com aumento de 300x e gráfico do EDS. B) Amostra do grupo CM-60 dias 

com aumento de 1000x e gráfico do EDS. 
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Figura 4.90 - A) Amostra do grupo CM-60 dias/região óssea com aumento de 300x e gráfico do EDS. 

B) Amostra do grupo CM-60 dias com aumento de 1000x e gráfico do EDS. 
 

 A distribuição dos elementos químicos da amostra do grupo CM-28 dias 

pode ser vista na Figura 4.91. A estrutura escolhida para análise (coloração mais 

clara) foi determinada como osso e o restante escuro da imagem é a parafina 

utilizada para emblocar a amostra durante a preparação. 
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Figura 4.91 – Análise por imagem dos componentes químicos da amostra do grupo CM-28 dias. 

Aumento de 300x. 
 

 Ao analisar os espectros da Figura 4.92, em especial o do cálcio (CaKa) 

confirma-se que as estruturas no interior da medula são trabéculas ósseas. Elas 

estão no local que o scaffold foi inserido, concluindo-se assim que essas trabéculas 

provavelmente cresceram no interior dos poros do implante. 

 

 
 

Figura 4.92 – Line-scan da amostra do grupo CM-14 dias. Aumento de 100x.  
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4.4.3.3 PMMA/HA 

 

 

 É possível perceber claramente a presença da hidroxiapatita nas amostras 

do material submetidas à análise de imagens no MEV. Nas imagens A, B e C da 

Figura 4.93 vê-se partículas pontiagudas com aspecto de cacos, essas são as 

partículas de hidroxiapatita. A hidroxiapatita está bem distribuída em toda a peça, 

inclusive no interior dos poros. A presença de hidroxiapatita, como um agente 

bioativo, no interior dos poros serve para melhorar a penetração da neo-formação 

óssea nos poros a fim de criar um novo trabeculado ósseo.  

 

  

 
Figura 4.93 - Imagens da superfície da amostra de PMMA/HA com um aumento de 300x (A e B) e 

900x (C). 
 

Nas imagens por MEV do grupo HA é possível identificar o local do 

implante (Figura 4.94). Na maioria dos casos o implante “afundou” no defeito criado, 

não se mantendo ao nível do perímetro externo. Somente em uma amostra do grupo 
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HA-28 dias (Figura 4.94-D) o implante permaneceu no local e nele pode-se perceber 

a formação óssea ocorrendo e separando a medula óssea do próprio implante. 

Porém em todos os casos é possível identificar as neo-formações de trabéculas 

ósseas. 

 

  

  

 
Figura 4.94 - Imagem em MEV da tíbia do grupo HA-60 dias (A e B) com aumento de 80x e 70x 
respectivamente, do grupo HA-28 dias (C e D) com aumento de 50x e 44x respectivamente e do 

grupo HA-14 dias (E) com aumento de 49x. 
 

A Figura 4.95 mostra os locais de mensuração dos componentes químicos 

no grupo HA. A região 1 é uma região rica em particulados com os resquícios da 

estrutura do implante. A concentração de cálcio encontrado nesta área é baixa 
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(7,33%) e é proveniente da própria hidroxiapatita. As regiões 2 e 4 são visualmente 

similares e correspondem ao tecido ósseo. As análises químicas delas são muito 

parecidas, principalmente nos níveis de cálcio (25,57% e 29,34% respectivamente) e 

fósforo (11,75% e 11,79% respectivamente). A região 3 é uma região de inserção do 

implante e que está em contato com a parte exterior. É uma região mais escura e 

sem particulados, ela também pode ser visualizada na Figura 4.94-B. Todas as 

porcentagens de componentes químicos podem ser vistas na Tabela 4.24 – Análise 

química das regiões demarcadas na Figura 4.95. 

 

  
Figura 4.95 – Identificação dos locais de mensuração dos componentes químicos. Imagem da 

esquerda: grupo HA-60 dias, aumento de 300x. Imagem da direita: grupo HA-28 dias aumento de 
650x. 

 

Tabela 4.24 – Análise química das regiões demarcadas na Figura 4.95 
 Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 

Carbono 68,39% 25,74% 78,19% 35,19% 32,52% 

Oxigênio 20,58% 36,93% 16,11% 23,69% 28,88% 

Fósforo 3,70% 11,75% 2,18% 11,79% 11,08% 

Cálcio 7,33% 25,57% 3,52% 29,34% 27,51% 

 

 Os gráficos de EDS dessas regiões podem ser visualizados na Figura 4.96. 

A região 4 e 5 que pertencem à mesma amostra óssea apresentam distribuição 

muito semelhante. Esperava-se que a contagem de carbono da região 5 fosse bem 

mais alta e a de cálcio bem mais baixa do que a região 4. A explicação encontrada é 

que provavelmente no ponto escolhido para análise houvesse um início de 

crescimento ósseo, pois as duas análises apontam para tecido ósseo. 
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Figura 4.96  – Análise química das regiões demarcadas na Figura 4.95 

 

 Com o line-scan da amostra do grupo HA-28 dias (Figura 4.97), 

principalmente pela contagem de cálcio (CaKa) e fósforo (PKa) é possível concluir 

que toda área mais clara em que há a presença do scaffold, há também a presença 

de tecido ósseo. Essa imagem mostra a colonização por tecido ósseo no implante de 

hidroxiapatita. 
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Figura 4.97 - Line-scan da amostra do grupo HS-28 dias. Aumento de 130x.  
 

 Na amostra do grupo HA-14 dias foi realizada a análise da distribuição dos 

elementos químicos na imagem selecionada como um todo. As imagens da cálcio e 

fósforo da Figura 4.98 são as imagens mais importantes para a identificação dos 

sítios ósseos.  

 

  

 
Figura 4.98 - Análise por imagem dos componentes químicos da amostra do grupo HA-14 dias. 

Aumento de 49x e 600x.  
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4.4.3.4 PMMA/Microfibra de Biovidro 

 

 

 Nos corpos de prova de PMMA com Microfibra de Biovidro 45S5®, as imagens 

por MEV identificam as fibras com grande facilidade. Na Figura 4.99 é apresentada a 

mesma imagem, porém com detectores diferentes. A imagem A é a imagem 

secundária e a imagem B é a backscatering. Percebe-se que na imagem 

backscatering a visualização das fibras de vidro é mais clara.  

 

  
Figura 4.99 – Imagem da superfície da amostra de PMMA/Microfibra de Biovidro com um aumento de 

300x. (A) Imagem secundária e (B) mesma imagem com backscatering. 
 

 Foi obtido sucesso na dissipação da fibra por todo o material, inclusive poros. 

Na imagem A da Figura 4.100 é possível ver fibras no interior dos poros. Na imagem 

B da Figura 4.100, com um aumento de 900x é possível perceber a presença de 

biovidro sobre toda a superfície do material, fato almejado para uma colonização 

ótima de células quando aplicado in vivo. 

 

  
Figura 4.100 - Imagem com aumento de 500x (A) e 900x (B) evidenciando a fibra de Biovidro 45S5®. 
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Na imagem B da Figura 4.101 apesar de se ter uma boa visualização das 

fibras presentes no implante é impossível diferenciar a medula óssea, do osso neo-

formado e do próprio implante. Algumas amostras apresentaram uma reação ao 

recobrimento de ouro e formaram uma película que impedia a visualização. Neste 

caso específico, parece ter dificultado somente a visualização da região central. 

 O resultado aos 14 dias é bastante promissor com formações ósseas em 

formato de península já quase interligadas (Figura 4.101-F) no entorno do implante. 

 

  

  

  
Figura 4.101 - Imagem em MEV da tíbia do grupo BV-60 dias (A e B) com aumento de 60x e 80x 
respectivamente, do grupo BV-28 dias (C e D) com aumento de 58x e 53x respectivamente e do 

grupo BV-14 dias (E e F) com aumento de 60x e 44x respectivamente. 
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 A análise por EDS de algumas amostras do grupo BV revelou a existência de 

silício ex vivo (Figura 4.102 e Figura 4.103). O silício é um dos componentes 

químicos da microfibra de biovidro utilizada. As dosagens mais altas do silício estão 

na amostra de 14 dias e 28 dias respectivamente (8,27% e 3,22%, Tabela 4.25). Aos 

60 dias não teve uma porcentagem tão alta de silício, fato que talvez possa ser 

explicado pela maior calcificação óssea no local e dificuldade de acessar o implante. 

 

  

  

 
 

Figura 4.102 – Análise EDS de: (A) partícula de biovidro em aumento de 1500x  e (B) osso em 
aumento de 1000x.Ambos do grupo BV-60 dias e (C) partícula biovidro em aumento de 500x – grupo 

BV-28 dias;  
 

A 

B 

C 



Resultados 

 

182 

  

  
Figura 4.103 – Análise de EDS das partículas de biovidro em aumento de 5000x do grupo BV-14 

dias. 
 

Tabela 4.25 - Análise química das regiões demarcadas na Figura 4.102 e Figura 4.103. 
 Imagem A Imagem B Imagem C Imagem D Imagem E 

Carbono 82,33% 34,30% 41,72% 54,43% 43,81% 

Oxigênio 15,60% 34,37% 36,41% 7,64% 25,09% 

Silício 0,88% ** 3,22% 0,73% 8,27% 

Fósforo 0,48% 10,17% 2,67% 2,29% 0,66% 

Cálcio 0,70% 21,16% 15,97% 4,52% 0,33% 

Ouro ** ** ** 30,39% 21,83% 

 

 Na Figura 4.101-D que é um osso ex vivo do grupo BV-28 dias é possível 

visualizar o crescimento de uma estrutura em linha semelhante ao osso, na cortical 

interna da parede óssea integra. Foi realizada uma análise por EDS nesta área para 

saber o teor químico desta estrutura. Visualizando a Figura 4.104 pode-se afirmar 

que esta nova estrutura é osso, pois seus maiores componentes são cálcio e fósforo. 

Ao analisar a imagem do silício é possível reparar em um grupamento de silício 

nesta área, evidenciando o crescimento ósseo sobre o implante. 
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Figura 4.104 - Análise por imagem dos componentes químicos da amostra do grupo BV-28 dias. 

Aumento de 400x. 
 

 O line-scan realizado para as amostras dos grupos BV-28 dias e BV-14 dias 

serviram principalmente para identificar as áreas de neo-formação óssea e a 

presença do silício (um dos marcadores do biovidro). Na imagem A da Figura 4.105 

é possível concluir que os círculos brancos em que a linha do teste passa por cima 

são formações de osso. Em todas as amostras da Figura 4.105 existiram picos para 

o silício indicando a sua presença de forma diluída no material/osso.  
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Figura 4.105 – Line-scan das amostras dos grupos BV-28 dias (A e B) e BV-14 dias (C e D). 
Aumentos de 400x, 120x, 110x e 120x respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 



Conclusões 

 

185

5  CONCLUSÕES 
 

  

 

Compósitos PMMA/Biovidro/denso e poroso, biocompatíveis e bioativos foram 

elaborados e manufaturados resultando em corpos com integridade de forma que 

expressaram propriedades mecânicas representativas aos tecidos ósseos em sua 

diversidade localizações. Aplicados in vivo tiveram boa resposta de integração óssea 

e controle da inflamação local. Portanto são excelentes candidatos ao projeto de 

substitutos de tecido ósseo. 

 

• O PMMA/HA e o PMMA/BV apresentam poros intercomunicantes em sua 

superfície, uma das condições básicas para ocorrer a osteointegração. Esses 

poros tem o diâmetro na faixa de 50-100 µm que, segundo Doernberg (2006) 

é o tamanho ótimo para ser usado em substitutos ósseos; 

 

• O valor de microdureza Vickers do PMMA denso se mostrou compatível com 

a proposta de utilização para implantes ósseos, pois é significativamente 

menor do que os valores encontrados para o osso o que não levará ao seu 

desgaste prematuro. 

 

• O comportamento mecânico dos corpos de prova foi confrontado a um 

modelamento matemático para os compósitos. A introdução de microfibra de 

biovidro apresentou o comportamento esperado, tendendo ao valor de 0 

(zero) que é significativo de compostos com introdução de material com maior 

módulo elástico (microfibra de biovidro) em uma matriz de baixo módulo 

elástico (PMMA com poros). A introdução de partículas de hidroxiapatita na 

matriz de PMMA com poros também apresentou valor próximo ao 0 (zero) 

sendo regido pelas mesmas diretrizes acima mencionadas. A simples 

porosidade na matriz de acrílico gerou um comportamento típico de isotensão. 

Com os valores de n obtidos é possível planejar a mistura para obtenção de 

um valor idealizado para uma necessidade específica de implante. 
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• O modo de ruptura dos corpos de prova no ensaio de flexão de 3 (três) pontos 

teve um comportamento diferente entre as amostras densas e porosas (em 

todos os seus tipos de formulações). As composições densas romperam 

totalmente, com separação dos fragmentos enquanto que as composições 

porosas alcançaram um modo de falha mais discreto, sem evidências de 

trincas ou com trincas muito discretas. Isso de deve à absorção de energia de 

fratura pelos poros. 

 

• Com exceção do grupo de controle do defeito que não teve a inserção de 

quaisquer material no defeito ósseo, o grupo com a microfibra de Biovidro 

45S5® foi o que apresentou menor resposta inflamatória para todos os 

períodos experimentais (14, 28 e 60 dias). A avaliação macroscópica, o 

melhor preenchimento do defeito ósseo a longo prazo ocorreu com a inserção 

material PMMA/BV. 

 

• O material PMMA/HA teve uma ação mais rápida no desencadeamento da 

formação óssea. Aos 14 dias após a inserção do material no osso in vivo, 

esse foi o grupo com maior formação óssea. 

 

• O grupo de controle do defeito no protocolo in vivo foi o que obteve melhores 

resultados de formação e inflamação, para todos os períodos, porém a 

dimensão do defeito foi diminuta e não interfere na proposta de substituição 

de tecidos de maior magnitude. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 

 

• Projetar, manufaturar e analisar in vivo implantes de PMMA/BV em gradiente 

funcional. 

• Realizar um estudo piloto de conformação de um implante ósseo para 

substituição de uma seção transversal completa do osso (doravante chamado de 

implante seccional); 

• Implantação in vivo do implante seccional para verificação da resistência do 

material e da conformação do implante. Com isso pretende-se garantir que o 

mesmo seja capaz de suportar as cargas mecânicas fisiológicas do local 

escolhido. 

  

 

6.1 Delineamento dos trabalhos futuros 

 

 

Para a realização da colocação do implante seccional recomenda-se o coelho 

como modelo experimental por se tratar de um animal de maior porte, possibilitando 

assim um melhor controle cirúrgico da osteotomia e colocação do implante. 

Para a inserção do implante seccional (Figura 6.1) deve ser realizada uma 

osteotomia no fêmur do coelho a uma distância aproximada de 40mm do terceiro 

trocânter (Figura 6.2). Espera-se que a própria conformação do implante seja 

suficiente para mantê-lo fixo em seu sítio de implantação, por essa razão 1 (um) 

animal deverá ser submetido à cirurgia para o estudo piloto de comportamento do 

implante. Caso o implante não permaneça em seu local será necessário a colocação 

de pinos de estabilização. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 6.1 – (A) Projeto esquemático do implante seccional proposto e (B) colocação esquemática do 
implante no osso onde o asterisco representa a janela óssea com o implante exposto. 

 

 
Figura 6.2 - Fêmur de coelho com a demonstração do local selecionado para a osteotomia.  
 

Após a definição da melhor forma de estabilização do implante, será realizada 

a cirurgia de colocação do implante em um grupo experimental composto por 6 (seis) 

coelhos do sexo masculino com idade aproximada de 6 meses. Será realizado um 

acompanhamento radiográfico semanal. 

* 

osso 

osso 
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GLOSSÁRIO 

 

Absorção de Água – é a relação entre a massa de água absorvida por um corpo de prova e 

a sua massa enquanto seco. 

 

Alogênico - quando o tecido, célula ou órgão utilizado no transplante provém de outro 

indivíduo (doador), aparentado ou não. 

 

Autólogo – que é realizado com órgão ou tecidos do próprio corpo do paciente. 

  

Avulsão – Uma fratura por avulsão é uma lesão óssea causada pela força de um ligamento 

ou tendão arrancando parte do osso. 

 

Blíster - Invólucro fino, com pequenos compartimentos em forma de bolha, onde são 

acondicionados comprimidos, cápsulas ou outros objetos pequenos, cuja superfície é depois 

revestida para proteger o conteúdo. 

 

Biocompatibilidade - é a habilidade que um material possui de promover uma resposta 

biológica apropriada em uma dada aplicação. 

 

Bioinércia – capacidade de não sofrer e nem causar reação detectável quando em contato 

com o organismo.  

 

Citotoxicidade - é um termo abrangente que significa, em linhas gerais, morte celular 

induzida. 

 

Claudicar - Não ter firmeza em um dos pés; coxear. 

 

Congênito – Condição presente desde o nascimento, mas não necessariamente hereditário. 

 

Densidade Aparente – é o quociente entre a massa seca de uma amostra dividida pelo seu 

volume externo incluindo os poros. 

 

Dureza – resistência da superfície de um material à penetração. 
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Gradiente Funcional – característica de projeto de implantes onde a porosidade é maior na 

superfície e diminui até o material ficar denso no seu interior. Usado com o propósito de 

manter a aderência celular na superfície e aumentar a resistência mecânica com o núcleo 

denso. 

 

Hipotrófica – com desenvolvimento ou crescimento abaixo do normal. 

 

Homeostase - é o conjunto de fenômenos de auto-regulação que levam à preservação da 

constância quanto às propriedades e à composição do meio interno de um organismo 

 

Imunogenicidade - Capacidade de induzir uma resposta imune detectável. 

 

Índice de Bioatividade – está relacionado com o tempo necessário para que mais de 50% da 

superfície de um implante se uma com o osso.  

 

Índice de Refração – é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz 

em um dado material. 

 

Kevlar - é uma marca registrada da DuPont para uma fibra sintética de aramida muito 

resistente e leve, formada pela reação entre o ácido tereftálico e a parafenilenodiamina 

 

Ligação Covalente – tipo de ligação química caracterizada pelo compartilhamento de 

elétrons. Tendem a ser mais forte do que outros tipos de ligação e são direcionais. 

 

Ligação Dipolar – também chamada de dipolo-dipolo ou dipolo-permanente. São mais fracas 

que as pontes de hidrogênio e ocorrem em moléculas polares. 

 

Mecanotransdução - conversão de uma força física em resposta celular. 

 

Morbidade - Indicador estatístico epidemiológico que define as relações normais e anormais 

de ocorrência de uma doença em determinada população, estabelecido pelos coeficientes 

de incidência e prevalência, aferindo o comportamento de uma doença em um grupamento 

populacional. 

 

Osteoblasto – é um tipo de célula óssea. Ele sintetiza a parte orgânica da matriz óssea, 

composta por colágeno tipo I, glicoproteínas e proteoglicanas. Também concentra fosfato de 

cálcio, participando da mineralização da matriz. 
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Osteócito – célula óssea adulta. 

 

Osteoclasto - é um tipo de célula óssea. São células gigantes e multinucleadas, 

extensamente ramificadas, derivadas de monócitos. Ele remove o tecido ósseo, eliminando 

a matriz mineralizada e quebrando o osso orgânico.  

 

Osteocondral – relativo ao osso e à cartilagem. 

 

Osteotomia – corte cirúrgico de um osso. 

 

Periósteo – membrana fibrosa que reveste externamente o osso. 

 

Peso Molecular – é a soma dos pesos atômicos dos elementos que constituem um 

composto. Também conhecido como massa molar. 

 

Plexiglass® - material termoplástico, rígido e transparente feito de acrílico - poli (metacrilato 

de metila). 

 

Porosidade Aparente – é a relação entre o volume de poros abertos de um corpo de prova 

com o seu volume externo. 

 

Protusão - Condição em que se encontra um órgão cuja estrutura apresenta algum tipo de 

saliência, produzida por motivos naturais ou patológicos. 

 

Scaffold – Palavra da língua Inglesa que significa andaime, palanque, armação. Anat. 

Esqueleto. Implante sobre o qual se espera que haja crescimento ósseo. 

 

Superfície Específica - É a área da superfície de um dado material para cada unidade de 

massa do mesmo material. 

 

Temperatura de Amolecimento - temperatura a partir da qual um composto apresenta 

mobilidade difusional, isto é, torna-se moldável. 

 

Termoplástico - É um tipo de polímero que quando exposto a temperaturas elevadas tem a 

sua maleabilidade aumentada, chegando a um ponto semelhante ao de materiais fundidos. 

 

Tricotomia - Raspagem pré-operatória dos pelos de uma determinada parte do corpo. 
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Viscoelasticidade - é um fenômeno dependente do tempo que, ao contrário dos demais 

fenômenos, só ocorre em sistemas poliméricos. Os materiais poliméricos em estado sólido, 

fundidos ou em solução, apresentam ao mesmo tempo características tanto de materiais 

sólidos como de fluidos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B - Destino das tíbias de cada animal. As tíbias com abscesso ou com 

pseudoartrose foram descartadas. 

 

Animal Encaminhamento da tíbia 
1 direita: histologia 

esquerda: histologia 
2 direita: histologia 

esquerda: histologia 
3 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
4 direita: histologia 

esquerda: histologia 
5 direita: histologia 

esquerda: histologia 
6 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
7 direita: fratura com pseudoartrose 

esquerda: histologia 
8 direita: histologia 

esquerda: histologia 
9 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
10 direita: fratura com pseudoartrose 

esquerda: fratura com pseudoartrose 
11 direita: histologia 

esquerda: histologia 
12 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
13 direita: histologia 

esquerda: histologia 
14 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
15 direita: histologia 

esquerda: histologia 
16 direita: MEV e line-scan 

esquerda: histologia 
17 direita: histologia 

esquerda: histologia 
18 direita: abscesso 

esquerda: histologia 
19 direita: abscesso 

esquerda: histologia 



Anexos 

 

201

20 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

21 direita: histologia 
esquerda: fratura com pseudoartrose 

22 direita: MEV e line-scan 
esquerda: fratura com pseudoartrose 

23 direita: histologia 
esquerda: histologia 

24 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

25 direita: histologia 
esquerda: histologia 

26 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

27 direita: histologia 
esquerda: histologia 

28 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

29 direita: histologia 
esquerda: histologia 

30 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

31 direita: histologia 
esquerda: histologia 

32 direita: histologia 
esquerda: histologia 

33 direita: MEV e line-scan 
esquerda: abscesso 

34 direita: histologia 
esquerda: histologia 

35 direita: histologia 
esquerda: histologia 

36 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

37 direita: histologia 
esquerda: histologia 

38 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

39 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

40 direita: histologia 
esquerda: fratura com pseudoartrose 
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41 direita: MEV e line-scan 
esquerda: histologia 

42 direita: histologia 
esquerda: histologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 

 

203

ANEXO C - Peso dos Animais 
 

 Todos os animais foram pesados no dia da cirurgia de colocação do implante 

e no dia do seu sacrifício. Como o peso inicial variou muito e existiam 3 (três) 

períodos experimentais a análise do ganho de peso foi realizada comparando o peso 

final e inicial do animal e mostrando esta diferença em porcentagem do peso inicial. 

A análise estatística só foi realizada entre animais do mesmo período experimental. 

 No período experimental de 14 dias não houve diferença significativa entre os 

grupos (Figura 0.1), fato provavelmente explicado pelo curto período de tempo para 

que haja grandes variações de peso. Porém há uma leve tendência dos grupos HA e 

BV terem menor ganho ponderal. De acordo com a tabela do anexo B alguns 

animais desses grupos apresentaram dificuldade no processo de recuperação 

óssea. 

 

 
Figura 0.1 - Média e desvio padrão da variação de peso corporal dos grupos no período experimental 

de 14 dias.  
 

  Para o período experimental de 28 dias foi possível designar duas 

diferenças significativas, entre os grupos CD e CM e entre os grupos CM e HA 

(ambos com p<0,05). Isso ocorreu porque o CM teve baixo ganho de peso (Figura 

0.2). Na tabela do anexo B pode-se perceber que 2 (dois) animais deste grupo 

apresentaram abscesso e má consolidação óssea, justificando a pequena variação 

de peso. 
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Figura 0.2 - Média e desvio padrão da variação de peso corporal dos grupos no período experimental 
de 28 dias. Letras iguais indicam que há diferença significativa (p<0,01) entre as colunas de acordo 

com o teste Tukey-Kramer. 
 

 No período experimental de 60 dias o grupo CD apresenta uma variação de 

peso (80,9% ±22,02) destoante dos outros grupos (Figura 0.3) mas este fato pode 

ser explicado por um acontecimento no desenvolver do protocolo: os ratos desde 

grupo foram operados primeiro, sendo consequentemente menores e mais novos, 

resultando em um ganho ponderal maior, porém fisiológico. 

 

 
Figura 0.3 - Média e desvio padrão da variação de peso corporal dos grupos no período experimental 
de 60 dias. O asterisco (*) indica que há diferença significativa (p<0,01) entre as colunas de acordo 

com o teste Tukey-Kramer. 
 


