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RESUMO 

Infecções ósseas, como osteomielite, tem se tornado mais frequentes ao longo 
dos anos, e preocupa os sistemas de saúde de todo mundo por se tratar de uma 
infecção de difícil tratamento que necessita de uma internação prolongada. Por isso, 
muitos estudos estão sendo realizados para desenvolver um material que libere doses 
terapêuticas de antibiótico por períodos prolongados, além de ser bioativo, 
biodegradável, propriedades similares ao osso. O objetivo desse trabalho foi formular 
um material para preenchimento ósseo com liberação local de fármaco. Para isso, foi 
formulado um nanocompósito de poli(3-hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV) 
reforçado com 5%p nanohidroxiapatita (nHA), 1,5%p nanodiamante (nD) e 5%p 
vancomicina incorporada. Duas metodologias de mistura foram utilizadas: 
encapsulamento das nanopartículas com o PHBV (PHBV/nHA/Vanco/nD-E) e mistura 
com auxílio de um rotoevaporador (PHBV/nHA/Vanco/nD-R). Essas misturas foram 
usadas para confeccionar corpos de prova através de uma injetora de bancada.  As 
propriedades mecânicas foram avaliadas por meio de ensaio de flexão, DMA e 
microdureza. Não houve diferença significativa das propriedades de flexão entre as 
formulações, e os valores encontrados estão de acordo com o reportado em outros 
estudos para o osso humano. As curvas de DMA indicaram uma melhor interface entre 
o reforço e o PHBV para a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E. A cristalinidade dos 
nanocompósitos foi maior para as duas formulações em comparação com o PHBV, 
facilitando a nucleação devido as partículas adicionadas. A análise termogravimétrica 
(TGA) mostrou nos nanocompósitos a temperatura de degradação deslocou-se para 
menores temperaturas e que a metodologia PHBV/nHA/Vanco/nD-E tem perdas de 
cargas associadas. Ambas as formulações promoveram uma liberação controlada da 
vancomicina, liberando após 22 dias 7,11±1,26% e 4,77±0,58%, para a metodologia 
R e E, respectivamente. A partir de ensaios de inibição bacteriana, foi visto que a 
vancomicina mantém a sua atividade mesmo após o material ser processado a uma 
temperatura de até 178ºC. Análise de indução inflamatória indicam para as 
formulações um comportamento não citotóxico e citostático. Portanto, o material 
formulado nesse estudo, torna-se um candidato a aplicações como preenchimento 
ósseo e tratamento da osteomielite. 

 
Palavras-chave: PHBV, Biocompósitos, Nanocompósitos, Liberação de fármaco 
controlada, Osteomielite.  
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ABSTRACT 

Biodegradable polymer matrix nanocomposite for application as drug-
release system and bone-filling material 

 

Osteomyelitis has become more frequent through the years, concerning health 
systems over the globe since it is difficult to treat and requires long period of 
hospitalization. Therefore, many studies have been carried to develop a material that 
release therapeutic doses of antibiotic for extended period, in addition to be bioactive, 
biodegradable, and have mechanical properties similar to the bone. The main objective 
of this study was to formulate a bone substitute with local drug release. It was prepared 
a nanocomposite of poly(3-hidroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) (PHBV) reinforced 
with 5%w nanohydroxyapatite (nHA), 1.5%w nanodiamonds (nD) and 5%w 
vancomycin incorporated. Two mixing methodologies were employed: forming 
microspheres from encapsulating the nanoparticles with PHBV (PHBV/nHA/Vanco/nD-
E) and aided by a rotary evaporator (PHBV/nHA/Vanco/nD-R). These materials were 
used to feed an injection molding machine to prepare specimens. The mechanical 
properties were evaluated by flexural testing, dynamic mechanical analysis (DMA) and 
microhardness. The flexural properties did not vary among the formulations, and the 
values found were in accordance with reported for the bone. The DMA curves indicate 
a better interface between the matrix and the particles for PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 
Crystallinity increased for both formulations indicating a nucleating effect due to the 
particles addition. The thermogravimetric analysis (TGA) showed a shift of degradation 
to lower temperatures and that PHBV/nHA/Vanco/nD-E methodology has associated 
material loss. Both formulations presented a controlled drug release, reaching after 22 
days 7.11±1.26% and 4.77±0.58%, for PHBV/nHA/Vanco/nD-R and 
PHBV/nHA/Vanco/nD-E, respectively. The bacterial inhibition analysis showed that the 
vancomycin did not lose its activity, even after being processed at temperatures as 
high as 178ºC . From the inflammatory induction analysis, it is indicated that the studied 
materials were not cytotoxic and cytostatic. Therefore, the material prepared in this 
study has the potential to be used as bone-filling material and for the treatment of 
osteomyelitis. 
Keywords: PHBV, biocomposite, nanocomposite, controlled drug delivery, 
osteomyelitis
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

Osteomielite é uma infecção bacteriana no osso frequentemente encontrado 

nos sistemas de saúde, particularmente quando causada por bactérias resistentes, 

como o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (CHANG; PERRIE; COOMBES, 

2006). A incidência de osteomielite vem aumentando junto com o desenvolvimento 

demográfico, e maior frequência de fraturas expostas por ferimentos por armas de 

fogo, acidentes de motocicletas, infecções hospitalares e após procedimentos 

cirúrgicos (BECK-BROICHSITTER; SMEETS; HEILAND, 2015; CEVHER et al., 2006). 

Apenas no Reino Unido, no período de 2003 a 2014, foram realizadas 708.644 

cirurgias de substituição de quadril e 772.113 cirurgias de substituição de joelho; e a 

tendência é que o número de procedimentos aumente junto com o envelhecimento da 

população e aumento dos índices de obesidade (AL THAHER; PERNI; 

PROKOPOVICH, 2017; NJR, 2015). 

Usualmente, a osteomielite é tratada através de administração intravenosa de 

antibióticos; porém, apenas uma parcela do fármaco chega ao local da infecção, 

sendo ainda mais dificultada em regiões onde existe limitação de fornecimento de 

sangue (CHANG; PERRIE; COOMBES, 2006; KAVANAGH et al., 2018). Para atingir 

as concentrações desejadas na região da infecção, a concentração sérica deve ser 

alta e por um tempo prolongado, podendo causar efeitos colaterais. O tratamento 

sistêmico é caro, requer a hospitalização do paciente por um tempo prolongado, além 

de muitas vezes promover uma cura prejudicada 

Sendo assim, um tratamento eficiente é a utilização de um sistema de liberação 

local de fármaco, a partir da introdução de antibióticos no local específico da 

inflamação, para alcançar altas concentrações na região desejada sem os possíveis 

efeitos colaterais.  (CEVHER et al., 2006; KAVANAGH et al., 2018). Entre os sistemas 

disponíveis, o mais popular é o baseado em polimetilmetacrilato (PMMA) incorporado 

com antibiótico, que é usada para fixação de próteses, preenchimento ósseo e 

espaçadores, além de ter a capacidade de liberar controladamente o fármaco no local 

da infecção (AL THAHER; PERNI; PROKOPOVICH, 2017; VAN DE BELT et al., 2000). 

Porém, ele tem limitações por não ser biodegradável, necessitando de uma segunda 

 



19 
 

cirurgia para sua remoção, que além exigir recursos financeiros adicionais do paciente 

ou sistema de saúde, é dolorosa (GOMES; PEREIRA; BETTENCOURT, 2013). 

Por isso muitos estudos têm sido realizados com materiais biodegradáveis para 

o transporte e liberação de fármacos. Entre eles, destacam-se polímeros 

biodegradáveis como o poli(L-latico) (PLA), policaprolactona (PCL), polihidroxibutirato 

(PHB), e suas blendas e copolímeros. 

Outra alternativa como sistema biodegradável de liberação de fármaco é a 

formulação de compósitos de polímeros sintéticos ou naturais com partículas 

cerâmicas bioativas (SADAT-SHOJAI et al., 2013). Neste estudo pretende-se 

desenvolver um nanocompósito de matriz de poli(3-hidroxibutirato-co-3-

hidroxivalerato) (PHBV) com reforço de nanopartículas diamante (nD) e de 

hidroxiapatita (nHA), incorporados com um antibiótico modelo, vancomicina, para uso 

como enxerto ósseo e liberação de fármaco.  

O PHBV além de ser biodegradável é biocompatível, se decompõe em ácido 3-

hidroxibutírico (3HB), um componente presente no sangue humano (POUTON; 

AKHTAR, 1996). Estudos da década de 1980, como o de Korsatko et al. (1984), que 

avaliaram a biocompatibilidade e toxicidade do PHB através da sua implantação 

subcutânea no pescoço de ratos, já indicavam sua biocompatibilidade.  

Apesar de sua biocompatibilidade e biodegradabilidade, o PHBV possui baixa 

bioatividade (capacidade de formar ligações químicas com o tecido ósseo) (MISRA et 

al., 2007). Por isso, adicionar cerâmicas bioativas à matriz de PHBV, como a 

hidroxiapatita (HA, Ca10(PO4)6(OH)2), é uma alternativa para induzir a formação da 

camada de apatita no compósito (NI; WANG, 2002).    

A hidroxiapatita, que é quimicamente e estruturalmente similar ao principal 

constituinte inorgânico dos ossos dos animais vertebrados, tem sido extensivamente 

estudado, por ser biocompatível, bioativa, e possuir ótima osteocondutividade, 

favorecendo a propagação de células ósseas (osteoblastos, fibroblastos, etc). Quando 

em escala nanométrica, a sua capacidade de adsorção torna-a candidata promissora 

para suporte em transporte de fármacos (CHAI et al., 2007; YU et al., 2014). 
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1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo formular e realizar a caracterização mecânica, 

térmica e biológica, de biocompósitos de PHBV reforçados com partículas de 

nanohidroxiapatita e nanodiamantes, impregnados com o fármaco vancomicina, para 

aplicações em preenchimento de defeitos ósseos e liberação controlada deste 

fármaco para o tratamento da osteomielite. Os objetivos específicos estão 

apresentados a seguir: 

 Preparar a mistura dos componentes, procurando uma efetiva interação 

carga-matriz, através de um processo de rotoevaporação e de uma 

metodologia de encapsulamento;  

 Formular corpos de prova dos nanobiocompósitos mediante condições 

que permitam manter a atividade da vancomicina; 

 Comparar as propriedades dos corpos de prova oriundas de diferentes 

metodologias de mistura; 

 Desenvolver um nanocompósito que possua propriedades mecânicas 

semelhantes ao osso humano; 

 Promover liberação controlada do fármaco; 

 Avaliar se o material é citotóxico e se induz alguma reação inflamatória; 

 Avaliar se a vancomicina permanece ativa após o processamento por 

injeção. 

1.2 Justificativa 

Infecções ósseas causadas durante e após operações cirúrgicas são de difícil 

tratamento. Uma das alternativas utilizadas é a administração de antibióticos por via 

venosa; porém, para que a quantidade necessária de fármaco chegue na região 

infectada é necessário a administração de grandes concentrações de antibiótico, que 

causam efeitos colaterais (CEVHER et al., 2006; KAVANAGH et al., 2018). 

 Por isso, uma alternativa é a liberação local controlada para evitar episódios 

de toxicidade. Atualmente, não há um sistema de liberação de fármaco que combine: 

além da liberação controlada do fármaco, o preenchimento da cavidade óssea retirada 
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por um material que seja biocompatível com propriedades mecânicas próximas ao 

osso humano e ainda dada sua biodegradabilidade possa ser substituído pelo novo 

tecido ósseo a ser gerado. 

A fim de preencher essas lacunas, o presente estudo visa desenvolver um 

biocompósito com vancomicina incorporada (fármaco modelo). Esse biocompósito é 

constituído de matriz de PHBV reforçado com nanopartículas de hidroxiapatita e 

nanodiamante. O PHBV é um poliéster biodegradável, tornando desnecessário uma 

segunda cirurgia para a sua remoção, além de ser a matriz do compósito que age 

como controlado do processo de liberação do fármaco. A hidroxiapatita é uma 

biocerâmica muito estudada devido a sua osteocondutividade e bioatividade, que 

auxilia na regeneração óssea. Já o nanodiamante é um material não tóxico, com 

indícios de comportamento antibactericidas, e com elevado módulo de elasticidade e 

dureza que podem contribuir para uma melhor das propriedades mecânicas do 

nanocompósito (BERANOVÁ et al., 2012; TURCHENIUK; MOCHALIN, 2017; 

WEHLING et al., 2014). Além de que, conforme visto em trabalhos anteriores do 

grupo, sua incorporação permitiu a confecção de corpos de prova sem acentuados 

defeitos e degradação do PHBV. 
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CAPÍTULO 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Materiais compósitos 

O desenvolvimento de novas tecnologias vem requerendo materiais com 

propriedades cada vez mais específicas e que não podem ser encontradas em 

materiais convencionais como os metais, cerâmicos e polímeros. Essa lacuna foi a 

motivação para o desenvolvimento dos materiais compósitos, que de modo geral, é 

um material multifásico com proporções das propriedades de cada fase, possibilitando 

sua manipulação para obter a propriedade desejada (CALLISTER; RETHWISCH, 

2013). 

O conceito de compósito não é novo, eles estão presentes na própria natureza. 

A madeira, por exemplo, que é composta por fibras de celulose em uma matriz de 

lignina. O osso, que é constituído de colágeno, resistente e elástico, junto com o duro 

e frágil mineral apatita (CALLISTER; RETHWISCH, 2013). 

Entretanto, apenas os materiais obtidos artificialmente são definidos como 

compósitos, que deve ser constituído de duas ou mais fases quimicamente e/ou 

fisicamente distintas, com uma interface separando-as; e possuir propriedades que 

não podem ser encontradas nos componentes isolados (CALLISTER; RETHWISCH, 

2013; CHAWLA, 2012). 

Costuma ser dividida em duas fases: a matriz e reforço. A matriz é a fase 

contínua, responsável por unir os reforços, ser o meio de transferência de carga e 

servir como proteção da fase dispersa. As matrizes podem ser poliméricas, metálicas 

ou cerâmicas (HARRIS, 1999). 

A geometria, tamanho, orientação e distribuição do reforço na matriz tem 

grande influência nas propriedades do compósito. O compósito pode ser classificado 

também pelo tipo de reforço, como visto na Figura 2-1. Sendo classificado como 

reforçado com partículas (grandes e pequenas); fibras contínuas e descontínuas, 

alinhadas e aleatórias; e estrutural. Na Figura 2-2 está presente uma esquematização 

dos reforços para melhor visualização. 
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Figura 2-1 Classificação dos materiais compósitos segundo o seu reforço 

(CALLISTER, 2002). 

 
Figura 2-2 Representação de compósitos: a) particulado aleatoriamente distribuído; 

b) fibras descontínuas aleatoriamente alinhadas; d) fibras contínuas alinhadas 
(CALLISTER, 2002). 

 

Dependendo da natureza, fração volumétrica e a interface entre as fases, o 

reforço pode ser adicionado para elevar a resistência à tração, rigidez, tenacidade, 

promover maior estabilidade dimensional à matriz, diminuir a densidade, entre outros 

propósitos. 

O tamanho da carga tem um papel crucial para melhora das propriedades. 

Quando o reforço está em dimensões nanométricas, possui uma área superficial 

específica muito superior ao dos reforços micrométricos, propiciando uma elevada 

área de interface por unidade de volume entre o nanoreforço e a matriz (ZENG; YU, 

2010). Logo, quando há boa compatibilidade entre eles, o aumento das propriedades 

pode ser potencializado. 
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2.2 Nanocompósitos 

Os nanocompósitos são uma classe de material de grande interesse científico 

e para aplicações industriais mais avançadas (PFAENDNER, 2010). Estudos 

demonstraram que incorporando inclusões nanométricas em uma matriz polimérica 

aumentaram consideravelmente algumas propriedades, como sua resistência à 

fratura, rigidez, estabilidade térmica, resistência química e condutividade elétrica 

(QIAO; CATHERINE BRINSON, 2009). O mais marcante, entretanto, é que essa 

melhora em propriedades é obtida com pequeno teor de carregamento, mantendo 

propriedades importantes da matriz polimérica como a fácil processabilidade e baixa 

densidade (QIAO; CATHERINE BRINSON, 2009).  

Os nanocompósitos são caracterizados por possuir o reforço com ao menos 

uma dimensão na escala nanométrica, de até 100nm. Os reforços podem ser 

classificados como: nanopartículas, nanotubos e nanocamadas. São definidos como 

nanopartículas quando as três dimensões estão em escalas nanométricas, já os 

nanotubos e nanocamadas possuem duas e uma dimensão, respectivamente, 

conforme ilustrada na Figura 2-3 (HU; ONYEBUEKE; ABATAN, 2010). 

 
Figura 2-3 Classificação dos nanomateriais (HU; ONYEBUEKE; ABATAN, 2010). 

 

Alguma das peculiaridades das nanocargas que a tornam tão vantajosas em 

relação as microcargas são por possuir grande número de partículas por volume (106-

108 partículas/µm³), alta área superficial por volume de partículas (10³-104 m²/ml), 
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distância curta entre as partículas (10-50nm em 1-8% vol%), e grandeza próxima entre 

o tamanho das nanopartículas, distância entre partículas e o volume de relaxação das 

cadeias do polímero (VAIA; WAGNER, 2004). 

Para que o reforço nanométrico possa induzir a melhora das propriedades do 

compósito conforme esperado, ele deve estar bem disperso na matriz, com o mínimo 

de aglomerados – como as nanopartículas tem uma alta energia superficial, elas 

costumam ser instáveis, buscando a redução de sua energia através da agregação 

de suas partículas. Que além de reduzir a área superficial específica, ainda, 

dependendo de sua intensidade, pode agir como um concentrador de tensão, 

fragilizando o nanocompósito. Em artigo recente, publicado pelo nosso grupo de 

pesquisa, foi constatado que para maiores teores de carregamento de nanopartículas 

de diamante na matriz de um polímero biodegradável, houve uma maior concentração 

de aglomerados e consequentemente perda das propriedades mecânicas dos 

nanocompósitos (ALMEIDA NETO et al., 2017). 

Para melhorar a distribuição das nanopartículas na matriz algumas 

metodologias já foram estudadas, como: funcionalização do polímero e/ou da 

partícula, tratamento de suas superfícies, utilização de um compatibilizante, 

sonicação, desagregação mecânica, entre outras.  

Já foi reportado na literatura que nas regiões de entorno das nanopartículas, 

que apresentam uma boa adesão à matriz, forma-se uma região de interfase, onde há 

uma mudança de sua estrutura molecular (ZHANG et al., 2006). É creditada à essa 

interfase a melhora nas propriedades dos nanocompósitos. Ela deve ser interpretada 

como uma terceira fase, pois suas propriedades nas regiões próximas ao reforço 

diferem da matriz. No caso dos nanocompósitos, devido à sua alta área superficial 

relativa, a fração de interfase é significativa, e logo, as suas propriedades influenciam 

significantemente as propriedades do nanocompósito (CANNILLO et al., 2006; 

SCHMIDT; SHAH; GIANNELIS, 2002). Porém, não há consenso se a interfase é mais 

rígida ou macia que a matriz (PENG et al., 2012). 

A interfase é criada devido à interação das nanopartículas com a cadeia 

poliméricas. Essas interações podem ser de naturezas diferentes, como van der 

Waals ou covalente. Em casos de baixas forças de adesão entre o reforço e a matriz 

polimérica, temos uma interface fraca, onde não há transferência efetiva da carga para 
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as nanopartículas, podendo vir a romper essas ligações, causando imperfeições na 

matriz polimérica. Nestes casos, a resistência do compósito foi inferior ao da matriz 

(BERNARDO et al., 2016). 

Assume-se que a espessura da interfase não depende do tamanho da 

partícula. Então para uma mesma fração volumétrica, diminuindo-se a dimensão da 

partícula, aumenta-se a influência da interface nas propriedades do compósito 

(BROWN et al., 2008). Por isso, em se tratando de nanocompósitos, o efeito da 

interfase é crucial nas suas propriedades. 

2.3 Biomateriais 

O segmento de biomateriais é uma das indústrias que tem sido muito 

beneficiadas com o avanço da nanotecnologia, por isso, muitos estudos têm sido 

realizados de forma a explorar os benefícios da nanotecnologia no desenvolvimento 

de novos dispositivos médicos.  

A definição do termo Biomateriais vem sido alvo de controvérsias ao longo dos 

anos. Apenas em 1987, através da Conferência de Consenso sobre Definições em 

Ciência dos Biomateriais, realizada pela Sociedade Europeia de Biomateriais, foi 

consentida que a definição apropriada para um biomaterial seria: “Um material não 

viável usado em dispositivos biomédicos destinados a interagir com sistemas 

biológicos”, porém logo depois, após alguns debates o termo “não viável” foi retirado 

(WILLIAMS, 2009). 

 Na segunda conferência, em 1991, foi redefinido como: “um material destinado 

a entrar em contato com o sistema biológico, de forma a avaliar, tratar, suplementar, 

ou repor algum tecido, órgão, ou função do corpo” (BLACK, 2006). Porém, uma 

definição aceita atualmente é a de Williams (2009):  
“ Um biomaterial é uma substância que foi desenvolvida para ter a forma que, 
sozinha ou como parte de um sistema complexo, é usada para direcionar, 
através do controle de interações com componentes de sistemas vivos, 
qualquer procedimento terapêutico ou procedimento de diagnóstico, na 
medicina humana ou veterinária. ”  
 

Apesar dessa discussão ser relativamente recente, há indícios dos biomateriais 

serem usados por civilizações antigas. O uso de olhos, nariz, e dentes artificiais foram 

encontradas em múmias; já os chineses e indianos usavam ceras, colas e tecidos 
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para reconstruir partes do corpo perdidas ou defeituosas (RAMAKRISHNA et al., 

2001). Porém só a partir do século 19 foi possível o seu progresso. Esse crescimento 

foi justificado por dois grandes marcos: o desenvolvimento das técnicas de radiografia, 

permitindo a visualização do esqueleto humano; e das técnicas assépticas, reduzindo 

as complicações por infecção (BINYAMIN; SHAFI; MERY, 2006). 

Os Estados Unidos, que é o maior mercado de dispositivos ortopédicos do 

mundo, em 2016, apresentou um volume de mercado de aproximadamente U$43,8 

bilhões e espera-se atingir U$58,8 bilhões até 2023 (MARKET RESEARCH FUTURE, 

2017). Consequentemente, é um mercado com bastante investimento em pesquisa e 

desenvolvimento. 

De forma geral, a introdução de um implante no corpo humano pode gerar 

quatro respostas distintas (HENCH, 2013): Apresentar uma resposta tóxica, porém, 

para qualquer biomaterial essa resposta é indesejada;  Ser praticamente inerte, que 

ocorre quando é formada uma camada fibrosa ao entorno do implante, com o intuito 

de isolar o “corpo estranho”;   Resposta bioativa, ocorre quando a presença do material 

provoca a formação de uma ligação com o tecido, ou induz a regeneração do mesmo; 

Se dissolver/degradar, uma resposta útil quando deseja-se substituir o material 

implantado pelo tecido que o cerca, ou quando a cirurgia de remoção é indesejada. 

Os diferentes comportamentos dos materiais dependem de sua natureza. Os 

materiais comumente usados para aplicações em biomateriais tradicionais costumam 

ter fase única e ser homogêneo, como os polímeros, metais e materiais cerâmicos. 

Os polímeros encontram um vasto campo de aplicação por serem facilmente 

processados em geometrias complexas além de possuírem uma infinidade de 

composições podendo variar suas propriedades. Porém tem algumas limitações por 

não possuírem elevada rigidez, impossibilitando sua utilização em aplicações que 

exijam esforços mecânicos elevados, como é o caso de algumas próteses 

ortopédicas; e possuem dificuldade de serem esterilizados sem alterar as suas 

propriedades. Eles encontram aplicações como sistema de liberação de fármacos, 

cimento ósseo, cateteres, lentes de contato, entre outras (BINYAMIN; SHAFI; MERY, 

2006). 

As cerâmicas apresentam ótima biocompatibilidade, resistência à compressão 

e corrosão. Entretanto, sua aplicação é mais restrita devido à sua fragilidade, 
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dificuldade de conformação e baixa resiliência (RAMAKRISHNA et al., 2001). Elas são 

utilizadas como implantes dentários, próteses ortopédicas, revestimento para 

implantes, entre outras (BINYAMIN; SHAFI; MERY, 2006). 

Já os metais são usados principalmente como dispositivos ortopédicos devido 

a sua elevada resistência mecânica, ductilidade e boa resistência ao desgaste; 

algumas ligas, como as de titânio, que apresentam boa biocompatibilidade, também 

são resistentes à corrosão. Entretanto, as ligas que se oxidam no corpo humano, 

liberam íons metálicos que podem ocasionar reações alérgicas. Uma outra 

desvantagem é causar interferência em algumas técnicas de diagnóstico de imagem, 

como ressonância magnética e tomografia computadorizada (KATTI, 2004; 

RAMAKRISHNA et al., 2001) 

Uma forma de superar as desvantagens dos materiais convencionais é utilizar 

compósitos que com a escolha adequada dos componentes podem otimizar 

propriedades importantes para aplicação como biomateriais, como: 

biocompatibilidade, propriedades mecânicas, biocondutividade, etc. Na Figura 2-4 

está ilustrado algumas aplicações de compósitos como biomateriais para aplicações 

ortopédicas. 

Para aplicações como dispositivo ortopédico, os compósitos de matriz 

polimérica se mostram bastante promissores. Se tratando de dispositivos ortopédicos, 

as propriedades desejadas são: possuir rigidez semelhante ao osso humano, para 
reduzir o efeito de stress shielding – fenômeno de enfraquecimento do osso devido a 

diferença de rigidez do implante e do osso, aumentando a probabilidade de uma 

segunda fratura (HENCH, 2013; RAMAKRISHNA et al., 2001);  ausência do fenômeno 

de corrosão; biodegradabilidade controlada, de forma a não necessitar uma segunda 

cirurgia para sua remoção, e permitir a sua reposição por um novo tecido ósseo 

(FELFEL et al., 2012); biocompatibilidade. 
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Figura 2-4 Exemplos de aplicações de compósitos como biomateriais para 

aplicações ósseas (RAMAKRISHNA et al., 2001). 

2.4 Tecido ósseo 

O osso humano é um tecido de alta complexibilidade, e apesar de aparentar o 

contrário é um tecido dinâmico — quando danificado, até um certo nível, pode se 

remodelar e regenerar sem a formação de cicatrizes (JOSE et al., 2009). Tem como 

principais funções proteger e sustentar os órgãos vitais, proteger a medula óssea, 

apoiar os músculos, permitindo potencializar o movimento e as forças oriundas das 
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contrações musculares, e como depósito de cálcio, fosfato e demais íons 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). A sua estrutura está ilustrada na Figura 2-5. 

 
Figura 2-5 Ilustração da arquitetura do osso cortical (A), em (B) está apresentado 
uma seção de corte ampliada do osso cortical, onde grande parte do seu volume 

consiste em ósteon cilíndricos; em (C) há uma representação de um ósteon, 
contendo uma cavidade vascular central; uma fibra de colágeno (D) é composta por 
centenas de fibrilas. Cinco moléculas de colágeno arranjadas lado a lado, formam 
uma microfibrila (F) que juntas formam as fibrilas (E); os cristalitos de apatita se 

formam nas regiões entre as microfibrilas; em (G) e (H) estão ilustradas as placas de 
apatita e sua estrutura, respectivamente  (PASTERIS; WOPENKA; VALSAMI-

JONES, 2008) 

 O osso é um tecido com uma estrutura complexa. De uma forma simplificada, 

a estrutura do osso humano é composta de duas fases: mineral e orgânica A fase 

orgânica é constituída por fibras de colágeno tipo I, proteínas não-colágenas e células 

ósseas (osteoclastos, osteoblastos e osteócitos). Já a fase mineral ou inorgânica é 

composta por cálcio e fosfato, em forma de nano cristalinos bem arranjados em placas 

com 25-50nm de comprimento, e chega a representar cerca de 60 a 70% do peso do 

osso seco. Os componentes orgânicos são responsáveis pela flexibilidade e 
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resistência, enquanto os inorgânicos respondem pela dureza e rigidez. De forma 

macroscópica, o osso pode ser dividido em cortical e trabecular. O osso cortical é 

denso com funções de suporte e proteção, enquanto o trabecular é poroso, com os 

espaços vazios preenchidos por vasos sanguíneos e medula óssea (BAROLI, 2009; 

DOROZHKIN,2010; ZHOU; LEE, 2011).  

2.4.1 Biomateriais para preenchimento de defeito ósseo 

Defeitos ósseos podem ser gerados de diferentes maneiras, como: através de 

traumas, defeitos de nascença, infecções e doenças — como osteoporose e tumores 

(JONES, 2015). O osso é segundo tecido mais transplantado, atrás apenas do 

sangue. Anualmente, são realizados mais de 3,5 milhões de inserções de enxertos 

ósseos (KHEIRALLAH; ALMESHALY, 2016). Com o envelhecimento da população 

mundial, há um aumento das incidências de fraturas ósseas e doenças decorrentes 

da idade, como a redução de massa óssea. Portanto, a tendência é o número de 

procedimentos cirúrgicos para preenchimento de defeitos ósseos continuar 

aumentando. 

Os enxertos autógenos são os materiais mais usados nesse tipo de 

procedimento cirúrgico. Devido à sua ótima osteocondutividade e osteoindutividade. 

O seu procedimento envolve a retirada do osso de uma outra região do próprio 

paciente. (HENCH, 2013). Porém, requerem uma cirurgia adicional para a coleta do 

osso, expondo o paciente a desconfortos adicionais, e possíveis fontes de inflamação. 

Além de haver um limite na disponibilidade do material para coleta (AGARWAL; 

GARCÍA, 2015). A primeira alternativa aos enxertos autógenos, são os enxertos 

alógenos — utilização de osso coletado de cadáveres ou doadores vivos. Mas a sua 

bioatividade é reduzida, há o risco de rejeição pelo indivíduo receptor e de transmissão 

de doenças (AGARWAL; GARCÍA, 2015; JONES, 2015). Por isso, há uma busca para 

o desenvolvimento de materiais sintéticos apropriados de forma a substituir o uso, 

principalmente, dos enxertos autógenos. Esse material, deve servir como uma base 

para a formação e crescimento do novo tecido ósseo, sendo gradativamente 

substituído por ele. Por isso, compósitos com matrizes biodegradáveis, como o caso 

de poliésteres alifáticos, entre eles PLA, PCL, PHA com a adição de reforço de 
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biocerâmicas tem sido estudado por diversos autores (CAUSA et al., 2006; 

EQTESADI et al., 2016; MISRA et al., 2006). 

Porém, toda cirurgia tem perigos inerentes, e entre eles, a chance do paciente 

contrair uma infecção óssea (osteomielite), que é de difícil tratamento e em casos 

extremos pode vir a requerer a amputação do membro infectado. Expondo o paciente 

a um risco adicional.  

2.5 Osteomielite 

Osteomielite é um processo inflamatório do osso causado por um organismo 

infeccioso. Há três formas mais comuns de ocorrer a inflamação do osso: 

disseminação de inflamações de outras regiões, a partir da pele ou outro contaminante 

por uma fratura aberta ou trauma, após a inserção de um dispositivo de fixação interna 

(BRADY et al., 2006). Quando o osso já está infectado, ocorre a formação de pus, que 

ao se espalhar, pode restringir o fluxo de sangue, e consequentemente os nutrientes 

carregados por ele (NAIR et al., 2011). Se não tratado adequadamente, a infecção 

pode atingir a fase crônica. Esta fase crônica é caracterizada pela presença de 

necrose óssea. Certos grupos de pacientes apresentam um maior risco, como os 

usuários de drogas intravenosas, diabéticos, fumantes, desnutridos, idosos, pessoas 

com doenças renais e hepáticas, etc (GOMES; PEREIRA; BETTENCOURT, 2013; 

MOUZOPOULOS et al., 2011). 

Qualquer bactéria tem o potencial para causar o processo inflamatório, porém, 
as bactérias mais comuns são os das famílias de Staphylococcus, Enterobacteriaceae 

e Pseudomonas. Entre eles, o mais comum é o Staphylococcus aureus (NANDI et al., 

2009). 

Osteomielite aguda, em estado inicial, pode ser tratada com antibióticos em 

uma administração intravenosa de 4 a 6 semanas (GOMES; PEREIRA; 

BETTENCOURT, 2013). Já a osteomielite crônica requer um tratamento mais 

complexo que envolve inicialmente o debridamento cirúrgico — procedimento para 

limpar/remover o tecido morto —, administração de antibiótico por 4 a 6 semanas, e 

utilização de um sistema de liberação de antibióticos no local da 

infecção(MOUZOPOULOS et al., 2011). Entre os antibióticos usados estão os da 
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família dos betalactâmicos, lincosamidas, fluoroquinolonas, glicopeptídicos (GOMES; 

PEREIRA; BETTENCOURT, 2013). 

Para atingir as concentrações de fármaco necessária no local da infecção é 

administrada uma alta dosagem via parenteral. Como a osteomielite limita a 

vascularização próxima à infecção, dificulta o sucesso em terapias convencionais.    

Para grande parte dos antibióticos essa alta dosagem pode ser tóxica; além de que a 

administração de doses altas durante tempo prolongado pode promover uma 

tolerância das bactérias ao fármaco (HUANG; CHUNG, 2001). 

2.5.1 Liberação de fármaco para osteomielite 

  De forma a contornar esses problemas, foram estudados diversos sistemas 

para liberação local de fármaco. As suas vantagens seriam a administração de 

menores concentrações do fármaco, diminuindo a probabilidade de alguma reação 

adversa como nefrotoxicidade e ototoxicidade, e a chance da bactéria criar resistência 

ao fármaco; além de preencher as regiões vazias, criadas após a remoção do tecido 

necrosado, induzindo a regeneração óssea (AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2005; 

ATKINS; PEACOCK; YATES, 1998; CANCIENNE et al., 2015; CEVHER et al., 2006). 

Em geral, os sistemas de transporte, podem ser biodegradáveis e não-

biodegradáveis. 

Entre os não-biodegradáveis, o mais popular comercialmente é o cimento 

ósseo de polimetilmetacrilato (PMMA), que já vem sendo usado há mais de 30 anos. 

Porém, apenas cerca de 25%p do antibiótico impregnado é liberado, destes, 60%p é 

liberado nos primeiros momentos, então rapidamente as doses liberadas são 

inferiores à concentração mínima desejada (POSADOWSKA; BRZYCHCZY-WLOCH; 

PAMULA, 2016). Entre as limitações do PMMA, é que durante a sua polimerização 

acontece uma reação exotérmica onde a temperatura pode se aproximar de 100ºC; 

logo, o antibiótico a ser impregnado precisa ter estabilidade à altas temperaturas 

(KANELLAKOPOULOU; GIAMARELLOS-BOURBOULIS, 2000). Além disso, por não 

ser biodegradável, o mesmo necessita de uma segunda cirurgia para sua remoção, 

expondo o paciente à possibilidade de uma nova infecção e um procedimento de alto 

custo. 
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Por isso, há um grande número de estudos de sistemas biodegradáveis de 

liberação de fármaco para osteomielite. Gautier, Daculsi e Merle (2001) formularam 

um sistema de fosfato de cálcio bifásico incorporado com vancomicina. Testaram 

metodologias diferentes para a compactação; concluíram que a compactação 

dinâmica, se comparando à granulação por via úmida, proporcionou um sistema 

menos poroso, retardando a liberação do fármaco por até 150h. Cevher et al. (2006) 

formularam microesferas de vancomicina encapsulada por quitosana pela 

metodologia de spray-dryer; fizeram uma avaliação in vivo e constataram que o 

número de colônias de bactérias presentes em ratos após 21 dias de tratamento com 

as microesferas é bem inferior aos que foram tratados por injeções intramusculares.  

Francis et al. (2011) encapsularam gentamicina com Poli(hidroxibutirato) (PHB) 

através da metodologia de dupla emulsão S/O/W, resultando em esferas com 

diâmetro de 1-10µm; no estudo de liberação in vitro, houve uma liberação inicial de 

60% do fármaco, e após 20h de 95,33%. Meng et al. (2013) fabricou um arcabouço 

de cerâmica bioativa 45S5 e o revestiu com tetraciclina, encapsulado em 

micropartículas de PHB, o fármaco foi liberado de forma controlada, onde em 28 dias 

havia liberado apenas 55%. Li et al. (2014) conseguiram alcançar uma liberação 

controlada por cerca de 1 mês utilizando um arcabouço do vidro bioativo 45S5 

recoberto por micropartículas de Poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV) 

encapsulando o fármaco vancomicina. 

De forma geral, busca-se um perfil de liberação mais controlado, que libere 

fármaco em concentrações terapêuticas de 2-8 semanas, para controlar a infecção 

presente no tecido ósseo (EL-KADY; FARAG; EL-RASHEDI, 2016).  

2.5.2 Vancomicina 

Vancomicina é um antibiótico glicopeptidico, com a estrutura química 

representada na Figura 2-6; foi isolado pela primeira vez em meados de 1958 a partir 
do microorganismo Amycolatopsis orientalis, encontrado no solo de florestas do 

interior do Bornéu (GRIFFITH, 1984). Seu mecanismo de ação consiste em inibir a 

biossíntese do principal polímero da parede celular bacteriana, peptidoglicano. 

Vancomicina é bactericida contra grande parte dos organismos gram-positivo, entre 
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eles o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), que pode ser 

responsável por infecções como osteomielite, pneumonia, etc (WILHELM; ESTES, 

1999).  

 
Figura 2-6 Estrutura química da Vancomicina (TODAR, 2012). 

Vancomicina é má absorvida pelo trato gastrointestinal, e como injeção 

intramuscular é bastante dolorosa, a administração costuma ser intravenosa. Porém, 

pode ser administrada oralmente quando o intuito for o tratamento de inflamações 

intestinais. Entretanto, de 70 a 90% da dose é excretada pela filtração glomerular sem 

alterações dentro de 24 horas (WILHELM; ESTES, 1999). 

Estudos apontam que vancomicina a partir de uma certa concentração, 

concentração mínima bactericida ou cerca de 4 a 5 vezes a concentração mínima 

inibitória (MIC), aumentos de concentração não aumentam a taxa de eliminação das 

bactérias. Portanto, o tempo onde a concentração excede o valor mínimo necessário 

é mais importante do que utilizar altas concentrações (DUFFULL et al., 1994; 

WILHELM; ESTES, 1999). 

A Sociedade Torácica Americana (STA) recomenda uma dosagem inicial de 

15mg/kg a cada 12 horas para adultos com atividade renal normal. A STA também 

recomenda que a atividade sérica do fármaco seja mantida em 15-20mg/L 

(AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2005; RYBAK et al., 2009). A sua MIC é de 
1µg/mL (MIHAILESCU et al., 2014) e o limite da toxicidade in vitro de 2000µg/mL 

(RATHBONE et al., 2011). 
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2.6 Polihidroxialcanoatos (PHA) 

Os polihidroxialcanoatos (PHA) são uma classe de polímeros termoplásticos 

biodegradáveis da família de poliésteres alifáticos que podem ser produzidos por até 

75 espécies de bactérias, e em menor escala por plantas (POIRIER et al., 1992; 

REDDY et al., 2003).  Pelas bactérias, os PHAs são acumulados no citoplasma das 

células na forma de grânulos, como material de reserva de carbono e energia 

(LUNDGREN et al., 1965), isto é, na presença de fonte de carbono em excesso e 

condições limitadas de nutrientes (N, P, Mg, O, Fe, etc.) necessários para 

multiplicação das suas células (SUDESH; ABE; DOI, 2000). Os grânulos podem ser 

extraídos diretamente através de uso de solventes orgânicos  como clorofórmio, ou a 

partir de técnicas de ruptura da membrana (POUTON; AKHTAR, 1996). A fração de 

PHA nas células bacterianas é normalmente baixa, de 1-30%, porém em condições 

controladas, pode chegar à 90% do peso da célula seca (POUTON; AKHTAR, 1996; 

REDDY et al., 2003). 

A composição do monomérica dos PHAs pode ser manipulada através da 

modificação da fonte de carbono, da bactéria utilizada e outros fatores ambientais 

(LAGEVEEN et al., 1988; MISRA et al., 2006; SAVENKOVA et al., 2000). Mais de 150 

diferentes monômeros já foram reportados, possibilitando a produção de diferentes 

polímeros biodegradáveis com uma variedade de propriedades, partindo de polímeros 

rígidos até polímeros com propriedades elastoméricas, conforme pode ser visto na 

Tabela 2-1 (NIGMATULLIN et al., 2015). A estrutura química genérica de um PHA 

está apresentada na Figura 2-7. 

Tabela 2-1 Propriedades de alguns polímeros da classe PHA (DOI; KITAMURA; 
ABE, 1995; NIGMATULLIN et al., 2015; SAITO; DOI, 1994; SUDESH; ABE; DOI, 

2000; VALAPPIL et al., 2006). 

Polímero 
Temperatura de 

Fusão 
(ºC) 

Resistência à 
Tração 
(MPa) 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Deformação 
na ruptura 

(%) 

P(3HB) 180 40 3,5 5 

P(3HV) 106,2 6,6 0,39 3,5 
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P(4HB) 53 104 0,149 1000 

P(3HB-co-20%mol 3HV) 145 20 0,8 50 

P(3HB-co-90%mol 4HB) 50 65 0,100 1080 

P(3HO-co-12%mol 3HHx) 61 9 0,008 380 

P(3HB-co-15%mol 3HHx) 115 23 - 760 

 

Por serem oriundos de fontes renováveis e completamente biodegradáveis — 

são degradados a partir da exposição no solo, composta ou sedimentos marinhos, em 

ambientes aeróbicos e anaeróbicos, sem gerar nenhum produto tóxico — postam 

como uma alternativa sustentável ao uso de polímeros derivados de petróleo. Estes 

são uma grande ameaça ao meio ambiente devido aos impactos durante o refino, 

além de ser tóxico após a incineração; quanto ao pós-uso, destaca-se sua baixíssima 

taxa de biodegradação, resultando em um grande acúmulo de rejeitos nos aterros e 

no ambiente marinho (KESHAVARZ; ROY, 2010; TOKIWA et al., 2009). 

Por isso, estudos como o de Fabra, Lopez-Rubio e Lagaron (2013), têm sido 

feitos para aplica-los como embalagens, o que contribuiria para reduzir o acúmulo de 

plásticos no meio ambiente. Outra aplicação de grande importância, justificada por 

sua biocompatibilidade, é na área de biomateriais, como sistemas de liberação de 

fármaco, dispositivos ortopédicos e ortodônticos, suturas, etc (VISAKH, 2015). 

 
Figura 2-7 Estrutura geral de um PHA. FONTE: adaptado de TAN et al. (2014) 

Entre os PHAs, o poli(3-hidroxibutirato) (PHB) foi o primeiro a ser identificado,  
em 1926 por Maurice Lemoigne na bactéria Bacillus megaterium.  É o polímero mais 

estudado da classe (ANJUM et al., 2016). Sua massa molar, quando produzidos por 
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bactérias, costuma ser na faixa de 10.000-3.000.000 Da, com uma polidispersividade 

próxima de 2. É um polímero termoplástico rígido com propriedades piezoelétricas. 

Devido a sua estereoregularidade possui uma alta cristalinidade de 60-80% (ANJUM 

et al., 2016; BRAUNEGG; LEFEBVRE; GENSER, 1998).  

O PHB é conhecido por sua fragilidade, que é um resultado de sua alta 

cristalinidade e baixa densidade de nucleação, que produz esferulitos grandes com 

presença de trincas (EL-HADI et al., 2002; VISAKH, 2015). Portanto, com a 

deformação, essas trincas crescem e provocam uma fratura frágil (BARHAM; 

KELLER, 1986). Outra peculiaridade se diz respeito à sua susceptibilidade a 

envelhecimento — aumento da fragilidade com o tempo.  Alguns dos motivos são a 

cristalização secundária em temperatura próxima a ambiente, temperatura de 

transição vítrea inferior à temperatura ambiente e baixa densidade de nucleação (EL-

HADI et al., 2002; KONING; LEMSTRA, 1993; SCANDOLA; CECCORULLI; PIZZOLI, 

1989). Conforme demonstrado por Koning e Lemstra (1993), as propriedades dos 

PHB são sensíveis ao tempo de armazenamento. Os autores observaram um 

aumento do módulo de elasticidade e perda de ductilidade com maior de tempo de 

armazenamento, pois como o polímero possui uma temperatura de transição vítrea 

inferior à temperatura ambiente, as suas cadeias poliméricas tendem a se reordenar, 

promovendo recristalização secundária. Houve um aumento de 7% da cristalinidade 

do PHB quando armazenado a 20ºC por 200h.  

O PHB se degrada em temperaturas muito próxima de sua Tf, dificultando o seu 

processamento (CHEN; WU, 2005; GRASSIE; MURRAY; HOLMES, 1984). A 

temperatura que inicia a degradação — a cisão das cadeias — é próxima de 180ºC, 

levemente superior a Tf. Consequentemente, quanto maior a temperatura e tempo 

exposto a mesma, mais intensa a redução de sua massa molar, através da cisão de 

cadeia aleatória (AVELLA; MARTUSCELLI; RAIMO, 2000).  

Uma maneira encontrada de aprimorar a sua processabilidade foi através da 

copolimerização de monômeros de 3HB com de 3-hidroxivalerato (3HV) dando origem 

ao poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) (KONING, 1995); porém, ainda 

que melhore, ainda há redução da massa molar durante o processamento, conforme 

observado por Gogolewski e colaboradores (1993) que para um PHBV com 5,5%mol 

de HV, houve uma diminuição de 18% da massa molar após o processamento por 
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injeção a 155ºC. A copolimerização com HV  reduz a temperatura de fusão e a 

cristalinidade do polímero, e consequentemente sua rigidez, em contra partida 

aumenta sua ductilidade e resistência ao impacto (ANJUM et al., 2016). 

Um uso muito promissor do PHB e PHBV, conforme relatado anteriormente, é 

sua utilização para aplicações médicas; devido à sua biocompatibilidade e 

biodegradabilidade. Alguns trabalhos investigaram sua biocompatibilidade, entre eles, 

Shishatskaya et al. (2008), que avaliaram a biocompatibilidade de microesferas de 

PHB in vivo e in vitro. O crescimento e atividade metabólica dos fibroblastos não foram 

inibidos e não causaram respostas negativas em animais onde foram injetadas 

intramuscularmente. Uma cápsula fina e fibrosa altamente vascularizada na interface 

microesfera/tecido foi formada; não foram identificadas necrose ou qualquer outro tipo 

de transformação do tecido em resposta à implantação do PHB. Sevastianov et al 

(2003) demonstraram que o PHB e Poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) 

em contato com o sangue não alteraram o sistema de hemostasia no nível de resposta 

celular, sugerindo que eles podem ser usados em contato com o sangue. 

Uma grande vantagem dos PHAs, entre os polímeros biodegradáveis, é sua 

habilidade de ser degradado tanto em condições aeróbicas e anaeróbicas. Podem ser 

degradados termicamente ou por hidrólise enzimática (PHILIP; KESHAVARZ; ROY, 

2007). A sua biodegradabilidade varia com suas propriedades químicas e físicas. 

Wang e seus colaboradores (1990), concluíram que a taxa de hidrólise por cisão 

aleatória de cadeia é uma função da estrutura do monômero, massa molar e 

proporção de copolímeros. Em outro estudo, concluiu-se que maior cristalinidade 

diminue a taxa de degradação (TOKIWA; CALABIA, 2004). Portanto, o PHBV 

apresenta uma maior taxa de degradação em comparação ao PHB. 

2.7 Hidroxiapatita 

A Hidroxiapatita (HA) é uma biocerâmica da classe dos fosfatos de cálcio muito 

estudada para diversas aplicações ortopédicas por se assemelhar quimicamente e 

cristalograficamente ao composto inorgânico do osso. Possui a formula química de 

Ca10(OH)2(PO4)6., e se apresenta em uma estrutura hexagonal, onde a célula unitária 

tem as seguintes dimensões: ao=0,9432nm e co=0,6881nm. A sua razão de 
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Cálcio(Ca)/Fósforo(P) é de 1,67, um pouco superior ao do osso, que é próximo de 1,5 

(FULMER et al., 2002). Porém, essa razão pode variar de acordo com a fonte e/ou 

sua metodologia de sintetização. 

 Por sua semelhança com a parte inorgânica do osso, ela apresenta uma boa 

afinidade com o tecido do receptor; por isso a HA vem sendo estudada e usada para 

aplicações para preenchimento de defeitos ósseos. A ligação química formada entre 

ela e o tecido do hospedeiro, além de suas propriedades de biocompatibilidade e 

osteocondutividade, lhe dá uma vantagem com relação aos outros dispositivos 

utilizados para substituição do tecido ósseo (ARMENTANO et al., 2010; ZHOU; LEE, 

2011). Inclusive, foram estudadas como revestimento de implantes metálicos, e foi 

observado um aumento da resistência na interface do implante-tecido (COOK et al., 

1992). 

 Diversos estudos demonstraram que os fosfatos de cálcio, e a hidroxiapatita 

de uma forma mais intensamente, independentemente de sua forma (pó, bloco 

poroso, revestimento), fase (cristalina ou amorfa), promovem ligação, diferenciação e 

proliferação de células mesenquimais e osteoblastos (REZWAN et al., 2006). Apesar 

de suas propriedades biológicas favoráveis, a hidroxiapatita apresenta uma alta 

fragilidade, impossibilitando que seja utilizada, sozinha, em regiões de sustentação de 

cargas (REZWAN et al., 2006). Algumas de suas propriedades mecânicas estão 

apresentadas na Tabela 2-2. 

Tabela 2-2 Propriedades mecânicas típicas da hidroxiapatita densa (HENCH, 2013). 

Propriedades 

Resistência à compressão (MPa) >400 

Resistência à tração (MPa) ~40 

Módulo de Elasticidade (GPa) ~100 

Tenacidade à fratura (MPa √m) ~1,0 

 

Hidroxiapatita pode ser tanto de origem natural quanto artificial. As mais 

comuns de origem natural disponíveis no mercado são as derivadas de osso bovino e 

de corais. Elas mantem a estrutura de porosidade do seu material de origem. Porém, 

essas hidroxiapatitas não são puras, contem traços de elementos que são existentes 

em seu material de origem. Para as HA originadas dos corais, costuma ter traços de 
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Mg, Sr, CO3, entre outros. Já as de osso bovino, pode conter Mg, Na, CO3 (LEGEROS, 

2002). 

Há diversas formas de se obter a hidroxiapatita sinteticamente. Pode ser 

sintetizada em formas de blocos e grânulos, densos ou porosos (LEGEROS, 2002). 

Podem ser sintetizadas por meio das técnicas de sol-gel, hidrotérmica, precipitação 

via úmida, eletrodeposição, entre outras (NAYAK, 2010). Dependendo da técnica 

utilizada, pode haver variações consideráveis em características importantes, como o 

tamanho dos cristais, razão Ca/P, porosidade, propriedades mecânicas, etc. 

Propriedades como biocompatibilidade, osteocondutividade e habilidade de se 

integrar com o tecido ósseo sem ocasionar uma reação adversa, são uma das razões 

da sua difusão como material para aplicações que requerem contato direto com o 

tecido ósseo (WOODARD et al., 2007). Por isso pode ser usada para fins de 

preenchimento de defeitos ósseos, de arcabouços para auxiliar a regeneração óssea, 

revestimento de próteses metálicas, etc. 

Uma maneira de aprimorar ainda mais a bioatividade da HA é através da 

modificação de sua composição química a partir da introdução de íons de silício ou 

silicatos em sua rede cristalina. Estudos já apontaram a importância do silício para a 

formação e calcificação óssea (GIBSON; BEST; BONFIELD, 1999). A revisão 

elaborada por Pietak et al. (2007) apresenta de forma mais aprofundada os efeitos do 

silício nas propriedades biológicas da HA. 

Estudos tem sido feitos com o uso de nanopartículas de hidroxiapatita (nHA) e 

além das vantagens genéricas para reforços nanométricos apresentadas na Seção 

2.2, foi observado que rugosidade nanoestruturada, similar ao do osso, promovem 

uma maior adesão e proliferação de osteoblastos (PALIN; LIU; WEBSTER, 2005). Li 

et al. (2009) justificaram através da topografia da amostra; superfícies com nHA, 

comparados com HA, possuem maiores defeitos na superfície, aumentando a 

capacidade de absorção. Superfícies muito lisas são contrárias à absorção de 

proteínas.  Webster et al. (2000) concluíram que as cerâmicas nanométricas — entre 

elas a nHA — permitem uma maior proliferação dos osteoblastos que as cerâmicas 

de tamanhos convencionais. Em outro estudo foi constatado uma maior adsorção de 

proteínas na superfície do material (WEI; MA, 2004). Cai et al. (2007) notaram uma 
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maior viabilidade e proliferação de células-tronco mesenquimais para as 

nanopartículas. 

Outra aplicação que vem sendo estudada é como parte de um sistema para 

transporte de fármaco. A habilidade de adsorção da hidroxiapatita vem atraindo 

bastante interesse; foi demonstrada a sua afinidade com diversas biomoléculas como 

proteínas, genes, enzimas, células, fármacos, etc (KOLMAS et al., 2016; 

MATSUMOTO et al., 2004; USKOKOVIĆ; USKOKOVIĆ, 2011).  

Zheng e colaboradores (2013) estudaram o desenvolvimento de sistema de 

liberação de amoxicilina (AMX) utilizando nHA através da técnica de eletrofiação de 

nanofibras de poli(láctico-co-glicólico) (PLGA), conforme ilustrado na Figura 2-8. Para 

adsorver as partículas de AMX nas superfícies de nHA, foi gotejada uma solução 

aquosa de AMX (10mL, 4mg/mL) em uma suspensão aquosa de nHA (10mg, 

2mg/mL). A mistura foi agitada por 24 horas na temperatura ambiente; de modo a 

separar as partículas de AMX não adsorvidas, a mistura foi centrifugada (5000rpm, 

3min) e os AMX/nHA foram lavados três vezes com água para remover o excesso de 

AMX não adsorvido de sua superfície. As partículas de AMX/nHA foram adicionadas 

à uma solução de PLGA e dimetilformamida(DMF)/tetrahidrofurano(THF) e então 

eletrofiadas. 

 
Figura 2-8 Esquema para liberação de AMX das nanofibras de PLGA/nHA (ZHENG 

et al., 2013). 

Os autores concluíram que para maiores concentrações de AMX na solução 

aquosa, há uma maior disponibilidade do fármaco, e logo, maior eficiência de 
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adsorção; e para maiores concentrações de nHA na solução há uma redução da 

eficiência, pois as partículas tendem a se aglomerar, reduzindo a área da superfície 

específica disponível para a adsorção. A maior eficiência de carregamento foi de 

20,45%. Os resultados estão presentes na Figura 2-9. Os autores acreditam que a 

natureza da adsorção é devido a uma possível ligação de hidrogênio formada entre 

os grupos hidroxila, carboxila ou amina da AMX com a hidroxila das nHA (ZHENG et 

al., 2013).  

 
Figura 2-9 Curvas avaliando a influência da concentração de AMX e nHA na solução 

(ZHENG et al., 2013) 

Para avaliar a liberação do fármaco in vitro os autores utilizaram três sistemas: 

AMX/nHA, nanofibras de AMX/PLGA, e nanofibras de AMX/nHA/PLGA.  Para os dois 

primeiros sistemas, houve uma liberação inicial acentuada, onde nas primeiras 24 

horas aproximadamente 50% do fármaco foi liberado, e nos 6 dias seguintes foi 

liberado 90% com uma taxa levemente inferior. Justificado pelos autores devido a 

interação do fármaco com PLGA e nHA não serem fortes o suficiente.  Já para o 

terceiro sistema (AMX/nHA/PLGA) apenas 16% da AMX havia sido liberada nas 

primeiras 24 horas, chegando a perto de 38% no dia 18. Demonstrando um perfil de 

liberação muito mais controlado, sem o excesso de liberação inicial. Os autores 

justificaram que nesse sistema, inicialmente a AMX necessita ser desassociada da 

superfície das nHA e liberadas na matriz de PLGA, para então poder se difundir 

através da matriz para o meio externo. Como esse sistema envolve duas etapas de 

difusão, o fármaco requer mais tempo para ser liberado. A taxa de liberação inicial 

relativamente superior ao restante, é devido a possíveis liberações de AMX da nHA 
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durante o processo de eletrofiação (ZHENG, 2013). As curvas de perfil de liberação 

estão apresentadas na Figura 2-10. Os autores também realizaram testes de atividade 

antibacteriana, concluindo que a metodologia não compromete a atividade 

antibacteriana, e que a liberação controlada prolongada é benéfica por promover uma 

inibição por mais longo tempo (ZHENG, 2013). 

 
Figura 2-10 Perfis de liberação da AMX para diferentes sistemas de liberação 

(ZHENG et al., 2013). 

Outros pesquisadores, como Curtin et al. (2012), exploraram a capacidade de 

adsorção da nHA para a transfecção de células troncos mesenquimais, 

desenvolvendo scaffold (arcabouço) de colágeno-nHA com a função de transporte de 

genes. Pesquisas também foram realizadas para transporte de radioisótopos (ONG et 

al., 2008), agente quimioterápico (ITOKAZU et al., 1998) e proteínas (MATSUMOTO 

et al., 2004).  

2.8 Compósitos de PHAs e hidroxiapatita 

Compósitos de polímeros da família do PHA reforçados com HA são materiais 

muito promissores. Pois pode-se combinar a boa osteocondutividade e bioatividade 

da HA, com a biodegradabilidade dos PHAs. Além de que a presença da hidroxiapatita 

pode reforçar positivamente as propriedades mecânicas do polímero (ARMENTANO 
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et al., 2010). Permitindo assim, a sua aplicação como materiais para preenchimento 

de defeitos ósseos, ou scaffolds como substrato para regeneração óssea. 

Em um dos primeiros estudos envolvendo a combinação do PHB e HA, Doyle, 

Tanner e Bonfield (1991), adicionaram 20 a 40%v de HA em uma matriz de PHB. 

Através de um ensaio de tração, foi constatado aumento no módulo de elasticidade 

de 4 GPa, para o polímero puro, para 11 GPa no compósito com 40%v de HA. 

Entretanto, houve redução na resistência à tração e deformação na ruptura. Resultado 

esperado, devido à fragilidade da HA. No teste in vivo, os compósitos apresentaram 

boa resposta do tecido ósseo, indicando uma característica osteogênica, induzida pela 

presença da HA. 

 
Figura 2-11 Variação do módulo, resistência à tração e deformação na ruptura para 

diferentes teores de hidroxiapatita (DOYLE; TANNER; BONFIELD, 1991). 

Galego et al. (2000) formularam compósitos de HA com PHB e PHBV, contendo 

diferentes porcentagens molares de HV (0, 8, 12 e 24%mol). Para teor de 70%p de 

HA, o compósito com matriz de P(HB-co-8%HV) foi o que apresentou o maior módulo 

de elasticidade à compressão e alcançou valores próximos ao do osso humano. 

Ni e Wang (2002) formularam por compressão compósitos de PHB com reforço 

de HA (10-30 %v). Esses compósitos foram adicionados à um fluido corporal simulado 

(FCS) por até 120 dias. Os compósitos foram analisados por meio de difração de raios-

x (DRX), espectrometria no infravermelho com transformada de fourier (FTIR), análise 

dinâmica-mecânica (DMA) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os autores 
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verificaram que para os compósitos com maior teor de HA, houve melhor habilidade 

de induzir a formação da camada de apatita. Os cristais de apatita também foram 

encontrados para o PHB puro, entretanto o crescimento desses cristais foi inferior 

(Figura 2-12). O módulo de armazenamento se apresentou superior com a introdução 

das partículas de HA e teve uma tendência a aumentar com o passar dos dias no teste 

in vitro. Os autores creditaram esse aumento devido à formação da camada de apatita 

na superfície do compósito que chegou a 10µm (Figura 2-13), protegendo o polímero 

da biodegradação, uma vez que essa camada dificulta o contato do FCS com o 

polímero, além de se apresentar como um reforço adicional do compósito.  

 
Figura 2-12 Micrografias do compósito de PHB puro após 56 dias imerso em FCS e 

de PHB/30%v HA após 7 dias, da esquerda para direita, respectivamente (NI; 
WANG, 2002). 

 
Figura 2-13 Micrografia do MEV indicando a espessura da camada de apatita 

formada após 28 dias de imersão em FCS (NI; WANG, 2002). 
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Chen e Wang (2002) produziram compósitos de P(HB-co-12%mol HV), com 

reforço de até 30%v de HA e fosfato tricálcico (TCP), e foram moldados por 

compressão em forma de placas de 110mm x 110mm x 2mm. As amostras foram 

ensaiadas por microdureza, sendo realizadas no mínimo 15 indentações por amostra 

espaçados por pelo menos dois diâmetros de indentação, utilizando um indentador 

piramidal de diamante. Foi observado aumento da dureza com a incorporação das 

partículas, e o aumento foi proporcional ao teor das biocerâmicas. Através de 

micrografias de MEV, foi observado uma boa distribuição das partículas micrométricas 

na matriz, logo, permitindo que a medida de dureza superficial seja representativa.  O 

valor de dureza costuma estar diretamente associado ao módulo de elasticidade, 

portanto, esse aumento concorda com o encontrado por Doyle, Tanner e Bonfield 

(1991).   

Através da DMA, apresentado na Figura 2-14, foi observado aumento do 

módulo de armazenamento, exemplificando o efeito de redução da mobilidade da 

cadeia polimérica com a adição das partículas.  

 
Figura 2-14 Curvas de variação de módulo de armazenamento por temperatura para 

os compósitos reforçados tanto com HA quanto TCP (CHEN; WANG, 2002). 

Os valores de tan Delta também foram apresentados, entretanto, os autores 

utilizaram faixa de temperatura de 30-130ºC, partindo de temperatura superior à 

temperatura de transição vítrea (Tg) do PHBV, assim, não chegaram a quantificar a 

influência dos reforços na Tg, e também uma discussão apropriada da mobilidade das 

cadeias poliméricas com base na tan Delta. Por DSC e TGA, os autores concluíram 

que houve uma diminuição da cristalinidade e temperatura de degradação. A redução 

de cristalinidade pode ser creditada à restrição de nucleação e crescimento dos 
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cristais do polímero após a introdução das partículas. Já a mudança da temperatura 

de degradação não foi justificada e aprofundada pelos autores. Nos ensaios in vitro 

foi constatado o aprimoramento da habilidade de formação de apatita em sua 

superfície (CHEN; WANG, 2002). 

No estudo de Luklinska e Schluckwerder (2003), um compósito de P(HB-co-

10%mol HV) e 40%v HA com tamanho de grão de cerca de 2µm foi preparado por 
injeção e usinagem para uma avaliação in vivo. Tanto o PHBV puro quanto o 

compósito foram inseridos na tíbia de ratos. Para o PHBV puro, foi notado um espaço 

vazio entre o implante e a estrutura óssea, aparentando não haver adesão entre eles. 

Já o compósito apresentou uma estrutura densa na interface, devido à natureza 

bioativa da hidroxiapatita, foram identificados osteoblastos, ósteons e células da 

medula óssea. A camada óssea formada evoluiu de 130 para 770µm em 6 meses de 

avaliação, indicando um processo de formação óssea. Através de imagens da 

interface, apresentada na Figura 2-15, foi observado que as partículas de HA expostas 

na superfície do implante foram aderidas pela camada óssea. Com a degradação do 

polímero, as HA recém expostas também são integradas e alteram sua morfologia 

original (LUKLINSKA; SCHLUCKWERDER, 2003).  

 
Figura 2-15 Micrografia da região de interface do compósito implantado a 3 meses, 

onde pode ser observado a degradação da matriz polimérica e incorporação das 
partículas de hidroxiapatita na nova estrutura óssea formada na interface 

(LUKLINSKA; SCHLUCKWERDER, 2003). 
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Há indícios de que superfícies hidrofílicas facilitam a aderência de células, logo 

amostras de PHB/HA apresentaram maior densidade de células aderidas comparada 

ao PHB — conhecido por ser hidrofóbico (SHISHATSKAYA; KHLUSOV; VOLOVA, 

2006). 

Chen et al. (2007) elaboraram compósitos de PHBV (fração molar de 12% de 

HV) e 10, 30 e 50%p nanopartículas de hidroxiapatita (nHA) com uma faixa de 

tamanho de 20-30nm. Os autores dissolveram 5%p PHBV em clorofórmio à 50ºC e 

então adicionaram as nHA. De maneira a se obter uma melhor distribuição das 

partículas, a solução foi sonificada por 10 minutos. As amostras foram formuladas 

através da formação de filmes a partir da evaporação de solvente seguida de 

compressão para formar placas de 1mm de espessura. A partir de DMA, para os 

compósitos com 30%p de nHA, houve um aumento de 99,1% do módulo de 

armazenamento (em 75ºC) comparado ao PHBV puro. Assim como em outros 

resultados publicados para hidroxiapatita micrométrica, houve uma redução da 

cristalinidade, indicando que as partículas nanométricas também podem dificultar o 

crescimento dos cristais. Através dos picos presentes na curva de tanδ por 

temperatura foram obtidos os valores da temperatura de transição vítrea (Tg). Com a 

adição das nHA houve um aumento da Tg, indicando uma restrição da movimentação 
das cadeias poliméricas. A investigação in vitro foi realizada através da imersão da 

amostra em FCS e auxiliados por imagens de MEV, EDX, DRX e FTIR. Na imagem 

de MEV após 50 dias do compósito com 50%p de HA, é possível observar núcleos de 

Ca-P, que aumentam em número e tamanho ao longo da imersão. Os autores 

creditam à melhora da hidrofilicidade do material. Na DRX, é possível observar a 

presença de picos relativos as fases Ca-P após aumento do tempo de imersão. A 

presença de Ca e P foram confirmadas por EDX; a razão de Ca/P encontrada foi de 

1,56, que indica a presença de apatita deficiente em cálcio, similar ao encontrado no 

osso natural (menor que 1,67). Através do espectro de FTIR foi possível analisar a 

composição dessa camada. Foram identificados picos característicos de vibração de 

PO4
3−. Novos picos característicos de absorção de CO3

2− foram observado em 872, 

1415 e 1456cm-1, que indicam a incorporação de grupos carbonatos. Portanto, 

concluiu-se que houve uma melhora na bioatividade do material com a introdução de 

nHA. Estes resultados estão apresentados na Figura 2-16. 
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Figura 2-16 Na imagem A: Evolução do espectro de raio-x (a) antes da imersão em 
FCS (b) após 30 dias e (c) após 50 dias. Na imagem B está presente o resultado de 
EDX da região da camada de apatita formada na superfície do corpo de prova após 
ensaio in vitro por 30 dias. Em C está presente o espectro de FTIR das amostras de 

(a) nHA puro e (b) a Ca-P formada após ensaio in vitro. A imagem D apresenta a 
micrografia por MEV de um compósito de 50%p nHA imerso por 50 dias em uma 

magnificação de 1000x. Ca-P se apresentam como esferas em sua superfície 
(CHEN et al., 2007). 

Siqueira (2009) em sua dissertação de mestrado desenvolveu compósitos de 

PHB com alto teor de HA (64, 46 e 26%p). Em ensaios de DMA, visto na Figura 2-17, 

conforme esperado para maiores teores de HA, aumentou-se o módulo de 

armazenamento comparado com o PHB puro; onde as partículas de HA agiram como 

reforço, restringindo a mobilidade da cadeia polimérica. Entretanto, para a composição 

com maior teor de HA, 64%, o módulo de armazenamento se apresentou inferior. Tal 

resultado foi justificado devido ao baixo teor da matriz polimérica que passou a atuar 

apenas como um material de colagem entre as partículas, reduzindo assim, o seu 

módulo (SIQUEIRA, 2009). 
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Figura 2-17 Curvas de módulo de armazenamento por temperatura para compósitos 

com diferentes frações de HA (SIQUEIRA, 2009). 

 Coskun, Korkusuz e Hasirci (2005) formularam corpos de prova por injeção de 

PHB, PHBV (8 e 22% de HV) reforçados com 5 ou 15%p de HA. O polímero e as 

partículas de HA foram homogeneizados em um misturador antes de ser inserido no 

barril. A temperatura do barril utilizada foi de 10ºC acima da temperatura de fusão de 

cada polímero — 190ºC, 172ºC e 155ºC, para o PHB, PHBV com 8%HV e PHBV com 

22% HV, respectivamente — e a do molde foi mantida constante em 80ºC. Foram 

realizados ensaios de flexão e tração. A presença das partículas micrométricas de HA 

permitiu um aumento no módulo de elasticidade, tanto de flexão, quanto de tração, 

conforme pode ser visto na Figura 2-18, aumentando para maiores teores de 

carregamento. Entretanto, o efeito foi o oposto para a deformação no ponto de maior 

carga. Provavelmente devido a fragilidade do reforço. 

 
Figura 2-18 Módulo de elasticidade em tração (Módulo de Young) e módulo de 
elasticidade em flexão dos diferentes polímeros com distintas frações de HA 

(COSKUN; KORKUSUZ; HASIRCI, 2005). 
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Um problema encontrado em partículas nanométricas é a sua aglomeração. 

Por isso, alguns pesquisadores buscam modificá-las de forma a melhorar sua 

estabilidade. Rai et al. (2008) adsorveram heparina, um polissacarídeo da família dos 

glicosaminoglicanos, na superfície das nHA. Os autores obtiveram uma melhora nas 

propriedades de tração do compósito, para a formulação com 30%p de nHA o módulo 

de elasticidade teve uma evolução de 3,00±0,3 para 7,00±0,1GPa, sem e com 

adsorção de heparina, respectivamente; valores próximos ao do osso cortical. 

Enquanto Noohom et al. (2009) adsorveram poli(ácido acrílico) (PAA) para melhorar 

a estabilidade da nHA em suspensão e sua consequente distribuição na matriz de 

PHBV. Apesar da incorporação do PAA já ter aumentado a estabilidade na suspensão, 

os autores ainda aplicaram sonicação, que veio a reduzir ainda mais a ocorrência de 

aglomerados. A melhor dispersão das partículas de nHA no compósito com PHBV, 

permitiu aumento na cristalinidade do polímero — possivelmente devido a uma melhor 

capacidade de nuclear novos cristais. O maior módulo de elasticidade obtido por 

ensaio de compressão foi creditado ao aumento da cristalinidade. Öner e İlhan (2016) 

modificaram a superfície da nHA através da silanização, e concluíram através de 

imagens de MEV que houve melhor distribuição após a modificação. A resistência à 

tração e módulo de elasticidade aumentaram 48% e 15%, respectivamente, para 5%p 

de nHA silanizada em uma matriz de PHBV. Entretanto, mesmo com o tratamento 

superficial, para adições de 10%p, houve uma diminuição de suas propriedades em 

tração. 

Para o material otimizar a regeneração óssea é necessária a presença de 

poros. Os poros servem para transportar nutrientes, oxigênio, vascularização, remover 

resíduos metabólicos e de degradação, e interação entre as células. A sua dimensão 

é importante para a proliferação de osteoblastos. Os poros precisam ser ao menos 3 

vezes maiores que a célula (>100µm) para promover o contato entre elas e permitir 

sua expansão (KÖSE et al., 2003; MOURIÑO et al., 2013). Esse material utilizado 

como substrato para o crescimento ósseo é denominado arcabouço (scaffold). Uma 

série de estudos foram feitos analisando a elaboração de arcabouços de polímeros 

PHA e hidroxiapatita através de diferentes técnicas. Na Tabela 2-3 está apresentada 

um resumo de alguns trabalhos encontrados na literatura envolvendo arcabouços de 

polímero da classe de PHA usando HA como reforço. 
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Tabela 2-3 Resumos de trabalhos encontrados na literatura envolvendo arcabouços 
de PHA e HA. 

 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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2.8.1 Liberação de fármaco em compósitos de PHAs e HA 

A combinação de polímeros da classe dos PHAs e nHA também encontram 

aplicações para sistema de liberação de fármaco. Como o estudo de Wang et al. 

(2007b), que desenvolveram compósitos-microesferas de P(HB-co-10%mol HV) e 

nHA para liberação de gentamicina – fármaco utilizado para inflamações ósseas como 

osteomielite. As nHA foram carregadas com o fármaco através de sua adsorção em 

solução. Essas partículas de nHA carregadas por gentamicina foram então 

encapsuladas com PHBV por emulsão-evaporação de solvente em um sistema de 

sólido em óleo em água (S/O/A) para formar microesferas. Os autores notaram que 

para maiores razões de gentamicina:nHA, houve uma diminuição da eficiência de 

encapsulamento (massa de gentamicina devidamente encapsulada pela massa de 

gentamicina inicial), portanto os autores concluíram que há uma saturação na 

absorção de gentamicina pela nHA. Devido ao seu carácter hidrofílico, o fármaco 

tende a se distribuir na nHA. A liberação in vitro do fármaco da microesfera se 

apresentou de uma forma lenta. 2,9 e 16,6% de gentamicina liberada, no 1 e 21º dia 

de liberação. Nos dias seguintes, a liberação foi ainda mais lenta, atingindo 23,8% 

após 70 dias, conforme visto na Figura 2-19(WANG et al., 2007b). 

 
Figura 2-19 Curva de liberação cumulativa de gentamicina para formulações 

preparadas com proporção 1:1 de nHA pra fármaco (A) e 2:1 (B) (WANG et al., 
2007b). 
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Já Huang et al. (2009) estudaram o desenvolvimento de liberação controlada 

de alendronato, fármaco hidrofílico bastante usado para combate à osteoporose. O 

alendronato foi carregado à HA através da preparação de uma solução de 100mL de 

alendronato (0,5mg/mL) e então 5g de HA foi adicionada à solução. A mistura foi 

mantida sob agitação por 24 horas, posteriormente filtrada e lavada 3 vezes com água 

deionizada. Microesferas de P(HB-co-8%mol HV) e HA-Alendronato foram obtidas 

através da técnica de simples emulsão. Os autores constataram que houve uma 

liberação controlada dentro dos 26 dias de teste de liberação in vitro, onde apenas 

nos 3 primeiros dias houve uma liberação acelerada, possivelmente devido à 

presença de fármaco adsorvido na superfície, que há uma maior facilidade de ser 

liberado. 

 
Figura 2-20 Liberação acumulada de alendronato para sistema com 30% e 50%p de 

hidroxiapatita por um período de 25 dias (HUANG et al., 2009).
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CAPÍTULO 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

3.1.1 Especificação dos Reagentes 

 Poli(3-hidroxibutirato-3-co-hidroxivalerato) (PHBV) 

O polímero utilizado nesse trabalho para ser utilizado como matriz do 

biocompósito foi o Poli(3-hidroxibutirato-co-6%mol hidroxivalerato) (PHBV). O 

polímero foi produzido pela PHB Industrial e apresenta uma massa molar ponderal 

média (Mw) de 101.820 g/mol e uma polidispersividade de 1,99, conforme determinado 

por Cromatografia por exclusão de tamanho em um Cromatografo Shimadzu com 

detector de refração diferencial, modelo LC-20AD disponível no IMA/UFRJ. 

 Nanopartículas de Hidroxiapatita (nHA) 

A nanohidroxiapatita foi fornecida pela Sigma-Aldrich. Segundo o fabricante, 

possui diâmetro inferior a 200nm e área superficial de 10-15m²/g, temperatura de 

fusão de 1100ºC e 5%p de sílica como dopante. 

 Nanopartículas de Diamante (nD) 

As nanopartículas de diamante foram fornecidas pela Carbodeon. Segundo o 

fornecedor, as partículas apresentam tamanho de cristal de 4,2 ± 0,5nm, conteúdo de 

nanodiamante superior a 97%, conteúdo de carbono oxidado menor que 2,5%, 

densidade de 3,1-3,2g/cm³ e área superficial específica de 330m²/g. 

 Clorofórmio (CHCl3) 

Clorofórmio foi utilizado como solvente do PHBV nesse trabalho. Ele foi adquirido 

da VETEC, possui massa molar de 119,38g/mol e nível de pureza de 99,8%. 

 Cloridrato de Vancomicina (Vancomicina) 
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O fármaco modelo utilizado nesse estudo foi o Cloridrato de Vancomicina 

(Vancomicina) apresentado na forma de pó branco. Ele foi gentilmente doado pela 

Antibióticos do Brasil. 

 Solução salina tamponada com fosfato (PBS) (pH 7,4 – 0,1M) 

A PBS foi utilizada como meio de liberação do fármaco, e foi preparada da seguinte 

forma: 8g de NaCl, 0,2g de KCl, 1,42g de Na2HPO4 e 0,24g de KH2PO4, previamente 

secos em estufa, foram adicionados em 800mL de água destilada. O pH foi ajustado 

para 7,4 através do gotejamento de HCl. E então, o volume foi completado até 1L com 

água destilada. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Fluxograma 

 
Figura 3-1 Fluxograma da metodologia apresentada no presente trabalho. 

3.2.2 Caracterização preliminar dos componentes 

De forma a interpretar e discutir os resultados de uma forma mais embasada, 

julgou-se necessário efetuar uma caracterização preliminar dos componentes usados 

para a formulação do biocompósito. 

1.1.1.1 Difração de Raios-X (DRX) 

Todos os componentes (PHBV, nHA, nD) passaram por uma análise de DRX 

para confirmar sua estrutura e pureza. A análise foi realizada em um Difratômetro 
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Rigaku Ultima IV com radiação Cu-Kα (λ = 1,5418 Å), com passo de 0,02º, tempo de 

contagem de 4s por passo e voltagem de aceleração de 40kV. A faixa de varredura 

foi diferente entre as amostras; para o nD o 2θ foi de 25 a 125º, enquanto para o PHBV 

e nHA foi de 10-70º (2θ). O tamanho do cristalito do nD foi calculado usando a equação 

de Scherrer (Equação (1)) 

 𝑑𝑑ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 =
𝐾𝐾𝐾𝐾

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 × cos (𝜃𝜃) (1) 

Onde dhkl é o tamanho do cristalito para o plano (hkl), K constante que depende da 

forma do esferulitos (esfera=0,94), 𝐾𝐾 comprimento de onda da radiação utilizada na 

análise, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 largura do pico a meia altura, θ relativo ao ângulo do pico difratado 

mais intenso. 

Dos componentes inicias, apenas o PHBV teve sua fração cristalina calculada. 

A fração de cristalinidade foi calculado com auxílio do software Fityk, utilizando o 

princípio da deconvolução dos picos. Para isso foi utilizada a equação (2). 

 𝑋𝑋𝑐𝑐(%) =
𝐴𝐴𝑐𝑐

𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑎𝑎
× 100 (2) 

Onde Ac é o somatório da área dos picos cristalinos e Aa o somatório da área dos picos 

amorfos. 

 

1.1.1.2 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

As partículas de nHA e nD foram analisadas por meio de FTIR. Para tal, as 

partículas foram misturadas com KBr e prensadas de maneira a formar pastilhas. A 

análise foi realizada em um equipamento IRPrestige-21 da Shimadzu com as 

seguintes condições: região de 4000 a 400 cm-1, modo de transmitância. 

1.1.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura com fonte de emissão de campo 
(MEV-FEG)  

As nanopartículas de hidroxiapatita e diamante foram caracterizadas por meio 

de MEV-FEG, de forma a obter-se micrografias com aumento suficiente de forma a 
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suas dimensões e geometrias. Para isso foi utilizado um MEV-FEG QUANTA 250 da 

FEI localizado no Instituto Militar de Engenharia (IME). 

3.2.3 Formulação do material por rotoevaporação 

O material com a formulação predeterminada (PHBV / 5%p nHA / 5%p Vanco / 

1,5%p nD) foi formulado por meio de um rotoevaporador (Fisatom 802D). Cada 

batelada foi preparada com 4g de material. Inicialmente, o PHBV em massa pré-

determinada (~3,54g) foi adicionado à 80mL de CHCl3, e colocado em agitação com 

temperatura de cerca de 60ºC por 30 minutos para que o PHBV solubilize no 

clorofórmio. Em seguida, os outros componentes — nHA, Vanco, nD — foram 

adicionados à solução. A dispersão foi transferida para um balão de fundo redondo e 

inserido no rotoevaporador. As condições operacionais foram: rotação do balão de 

160rpm, temperatura do banho de 45ºC, e uma atmosfera à vácuo induzido por trompa 

de vácuo. Após 1,5h, o material final foi retirado do balão e transferido para uma placa 

petri. As placas petri foram colocadas em uma estufa à vácuo à 45ºC por 5h, para 

reduzir o solvente residual.  O material obtido foi cortado, de forma a obter pequenos 

fragmentos, conforme apresentado na Figura 3-2. Esse material foi utilizado para 

alimentar a injetora e formular corpos de prova PHBV/nHA/Vanco/nD-R. Essa 

metodologia de mistura será designada como R. 

 
Figura 3-2 Fotografia do material obtido no rotoevaporador. 
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3.2.4 Formulação do material por encapsulamento 

Para comparar com a metodologia de preparação usando rotoevaporador, 

apresentado no tópico 3.2.3, foi utilizada a mesma formulação (PHBV / 5%p nHA / 

5%p Vanco / 1,5%p nD) foi preparado através do encapsulamento das partículas pelo 

PHBV, formando microcápsulas. Estima-se que o encapsulamento das nanopartículas 

e do fármaco pelo PHBV, possa promover melhora na distribuição e menor 

aglomeração, consequentemente, impactando positivamente nas propriedades do 

material formulado e retardando a liberação da vancomicina, uma vez que a nHA bem 

distribuída pode ter um maior potencial de adsorção do fármaco. 

A metodologia de encapsulamento está em processo de reivindicação de 

patente. Essa metodologia será designada como E. A Figura 3-3 apresenta o material 

final obtido, com uma aparência de um pó extremamente fino, que foi usado para 

confecção dos corpos de prova PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 

 
Figura 3-3 Fotografia do pó de microcápsulas obtido através da metodologia de 

encapsulamento. 

3.2.5 Conformação dos corpos de prova por injeção  

Foram formulados corpos de prova com material confeccionado pelas duas 

metodologias distintas, encapsulamento e rotoevaporação. As formulações foram 
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designadas como PHBV/nHA/Vanco/nD-E e PHBV/nHA/Vanco/nD-R, para os 

materiais formulados por encapsulamento e rotoevaporador, respectivamente. 

Corpos de prova com dimensões distintas foram processados para permitir 

diferentes caracterizações: 60x13x3mm para ensaios de flexão e DMA; discos de 

15x2mm foram usados para a análise de liberação de vancomicina e inibição 

bacteriana. Os corpos de prova com diferentes geometrias estão apresentados na 

Figura 3-4. 

Para a formulação dos corpos de prova foi utilizada uma Injetora de bancada 

Ray-Ran RR/TSMP com os seguintes parâmetros: temperatura do barril de 174-178ºC 

e temperatura do molde de 80ºC. O material permaneceu no molde por cerca de 20s 

até ser removido e armazenado. Os discos de 15x2mm foram armazenados em um 

recipiente de vidro devidamente esterilizado para evitar contaminação durante a 

manipulação do mesmo após a retirada do molde. 

 
Figura 3-4 Corpos de prova de diferentes geometrias formulados por injeção. 

3.2.6 Ensaio de Flexão 

Três corpos de prova de cada formulação foram ensaiados sob flexão de três 

pontos. Para que os efeitos do armazenamento nas propriedades sejam os mesmos 

e poder comparar as propriedades das diferentes formulações, todos os corpos de 

prova foram ensaiados 6 dias após a sua conformação. Os ensaios foram realizados 

utilizando a máquina universal de ensaios mecânicos Instron, modelo 5582. 
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Através dos dados coletados pelo ensaio foram calculados os módulos de 

flexão (E), resistência à flexão (σm) e deformação máxima (ε), conforme as Equações 

(3), (4) e (5). O ensaio seguiu as condições propostas pela norma ASTM D790-15. A 

velocidade do ensaio foi de 1,1 mm/min. 

 
𝐸𝐸 =

𝐿𝐿3𝑚𝑚
4𝑏𝑏𝑑𝑑³

 
(3) 

 σ𝑚𝑚 =
3𝑃𝑃𝐿𝐿
2𝑏𝑏𝑑𝑑²

 (4) 

 ε =
6Dd
𝐿𝐿2  (5) 

Onde L é o comprimento entre os apoios, b e d são a largura e espessura da amostra, 

m é a inclinação da parte reta inicial da curva carga por extensão, P é a carga máxima 

aplicada ao material, D é a extensão máxima (ASTM INTERNATIONAL, 2016). 

3.2.7 Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

As propriedades termomecânicas dos nanocompósitos PHBV/nHA/Vanco/nD-

E e PHBV/nHA/Vanco/nD-R foram investigadas através da análise dinâmico-

mecânica (DMA). O ensaio foi realizado em um DMA Q800 TA Instruments, localizado 

no Instituto de Macromoléculas Eloisa Mano (IMA-UFRJ), utilizando o corpo de prova 

retangular. Foi utilizada frequência de 1 Hz, amplitude de 10µm, força estática de 0,1N 
e uma garra do tipo single cantilever. A análise foi realizada a partir de -120ºC até 

150ºC, com uma taxa de aquecimento de 3ºC/min. O DMA forneceu módulo de 

armazenamento (E’), módulo de perda (E’’), fator de amortecimento (tan δ) e 

temperatura de transição vítrea (Tg). 

3.2.8 Análise de microdureza. 

Em um corpo de prova de cada formulação foram feitas 7 indentações de 30mN 

com um penetrador diamantado do tipo Vickers, utilizando um ultramicrodurômetro 

Shimadzu – DUH-211S localizado no IFES-Vitória. A microdureza de cada medida 

não foi possível ser obtida, pois não se obteve contraste suficiente para visualizar e 
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medir os diâmetros de indentação. Mas o módulo de elasticidade de cada medida foi 

calculado pelo próprio software do equipamento. 

3.2.9 Análise de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

O estudo das propriedades térmicas do PHBV e nanocompósitos 

desenvolvidos no estudo foi realizado através da técnica de DSC. Para a 

caracterização, foram retirados pequenos fragmentos da superfície dos corpos de 

prova formulados anteriormente e colocados em um cadinho de alumínio selado com 

orifício. Foi utilizado o equipamento DSC 214 Polyma da Netzsch, com uma taxa de 

aquecimento de 10ºC/min, e fluxo de nitrogênio de 20mL/min. A corrida foi dividida em 

três seguimentos: 1º Aquecimento, onde houve o aquecimento de -40 a 220ºC; 

Resfriamento, onde a amostra foi resfriada de 220 a -40ºC; 2º Aquecimento, onde a 

amostra foi aquecida de -40 a 220ºC.  Através do DSC foram analisadas as possíveis 

correlações entre a transição vítrea (Tg), as temperaturas e entalpias de cristalização 

e fusão (TC, ∆HC, TM e ∆HM), e a cristalinidade com a composição e morfologia dos 

nanocompósitos. Com a entalpia de fusão foi possível calcular a cristalinidade do 

material através da equação abaixo: 

 𝑋𝑋𝑐𝑐(%) =
∆𝐹𝐹𝑓𝑓
𝑓𝑓∆𝐹𝐹𝑓𝑓°

× 100 (6) 

Onde Xc(%) é a fração cristalina, a ΔHf é a entalpia de fusão calculada a partir da área 

sob o pico de fusão, ∆𝐹𝐹𝑓𝑓° a entalpia de fusão do polímero 100% cristalino, e f a fração 

de PHBV no compósito. Nesse trabalho a ∆𝐹𝐹𝑓𝑓° será considerada 146 J/g (BARHAM et 

al., 1984). 

3.2.10 Análise Termogravimétrica (TGA) 

As análises termogravimétricas foram realizadas para pequenos fragmentos 

retirados dos corpos de prova das duas formulações dos nanocompósitos e o PHBV 

puro. Para cada corpo de prova, foram retirados fragmentos de três áreas diferentes, 

de modo a avaliar, também, a distribuição do reforço pelo corpo de prova. O 

equipamento utilizado foi um TGA Q5000 da TA Instruments localizado na Unidade 
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de Caracterização Térmica e Superficial (UCTS/SEPOL/UENF) conforme 

apresentado na Figura 3-5; amostras de 5-9mg foram analisada em uma faixa de 

temperatura de 35 a 900ºC com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min e fluxo de ar 

de 25mL/min. A TGA foi realizada de maneira a identificar a quantidade efetiva de 

reforço nos compósitos, e os seus efeitos na estabilidade térmica da matriz de PHBV. 

 
Figura 3-5 O equipamento TGA Q500 usado nas análises e os cadinhos com as 

amostras a serem analisadas. 

3.2.11 Análise de perda de massa 

Para uma análise mais representativa da massa residual das formulações, uma 

vez que na TGA são utilizadas pequenas massas das amostras, foi utilizado um forno 

mufla modelo 7000 EDG. Para isso foram colocados em cadinhos de porcelana 

fragmentos de corpo de prova com massa de ~1g das duas formulações, além dos 

componentes individuais puros e o material resíduo da metodologia de 

encapsulamento. Para simular o que foi feito na TGA, foram realizadas duas corridas. 

Uma de 35-430ºC e outra de 35-700ºC, foi utilizada taxa de aquecimento de 10ºC/min 

e quando atingida a temperatura alvo, ela foi mantida por 2h. As amostras foram 

esfriadas naturalmente no interior do forno. Para cálculo de perda de massa foram 

pesados os cadinhos vazios antes da análise e com a amostra adicionada, e ao fim 

da corrida, foram pesados os cadinhos com os resíduos.   
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3.2.12 Difração de Raios-X (DRX) 

As análises de DRX dos fragmentos dos corpos de prova das duas formulações 

foram realizadas de forma a determinar o porcentual de cristalinidade e a influência 

das cargas e suas distribuições na cristalinidade do polímero. Para isso foi usado um 

Difratômetro Rigaku Ultima IV, com radiação Cu-Kα (λ = 1,5418 Å), com passo de 

0,02º, tempo de contagem de 4s por passo e voltagem de aceleração de 40kV, ângulo 

de difração 2θ=10-70°. O cálculo da cristalinidade foi realizado conforme descrito na 

seção 1.1.1.1 

3.2.13 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Foram obtidas micrografias dos encapsulados e material oriundo do 

rotoevaporador, e da superfície de fratura de corpos de prova das duas formulações. 

Para isso foi realizado um microscópio eletrônico de varredura Evo MA10 da Zeiss, 

disponível no IFES-Vitória. As micrografias obtidas permitiram avaliar a morfologia, 

distribuição e aglomeração das nanopartículas na superfície fraturada pós ensaio de 

flexão, correlacionando-as com o seu comportamento mecânico e térmico.  

De maneira a avaliar a distribuição das partículas na matriz de PHBV na 

superfície de fratura, foi usada a função de mapeamento do cálcio através da 

espectroscopia por dispersão de energia (EDS). Análises pontuais de EDS foram 

feitas para auxiliar a identificação dos constituintes na superfície de fratura.  

3.2.14 Avaliação da liberação da vancomicina pelos compósitos 

Discos de 15x2mm formulados conforme descrito no tópico 3.2.5 foram 

utilizados para a avaliação da liberação. A análise foi realizada em um período de 14 

dias. Os discos foram inseridos individualmente em erlenmeyers com 15mL de 

solução tampão fosfato salina 0,1M pH 7,4 (PBS). Os frascos foram colocados em 

uma incubadora com agitação orbital NT 712 da Nova Técnica (Figura 3-6) a 37ºC e 

uma rotação de 60rpm. Alíquotas de 2mL foram retiradas em tempos determinados e 

o mesmo volume foi reposto por PBS puro. A concentração de vancomicina foi obtida 

através da leitura de absorbância em um espectrofotômetro UV-Vis Varian Cary 50, 
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no comprimento de onda de 280nm. Para relacionar a absorbância lida com a 

concentração do fármaco, foi construída uma curva de calibração com soluções de 

concentrações de vancomicina conhecidas em PBS, e usada a Lei de Beer-Lambert, 

que estabelece uma relação da absorbância da solução com a concentração do 

soluto, apresentada na Equação (7). As análises de liberação foram feitas em 

triplicata, usando três discos para cada formulação.   

 𝐴𝐴𝑏𝑏𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 (7) 

Onde Abs é absorbância, ε é o coeficiente de absorção molar (L.mol-1.cm-1) e l o 

comprimento do percurso da luz (cm). 

 
Figura 3-6 Amostras na incubadora com agitação orbital durante a avaliação da 

liberação do fármaco. 

Para poder calcular a liberação de vancomicina em porcentagem, é necessário 

saber a quantidade total de vancomicina presente nos discos. Nesse trabalho foi 

determinada a partir de uma metodologia de dissolução dos discos. Cada disco após 

a análise de liberação foi solubilizado separadamente em 15mL de clorofórmio por 3h 

à temperatura ambiente. Depois, 30mL de PBS foi adicionado e a mistura agitada 

vigorosamente por cerca de 20h, de forma a permitir que a vancomicina, que é 

hidrofílico e é altamente solúvel em água, difunda para a fase aquosa. A mistura, 

então, foi adicionada em um funil de separação, permitindo a separação das duas 
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dispersões. A dispersão PBS, contendo a vancomicina que estava incorporada no 

disco dissolvida, foi filtrada com filtro de seringa com poros de 0,45µm para reduzir a 

interferência das partículas de nD e nHA na leitura. E a dispersão, foi então, analisada 

por meio de espectrofotômetro-UV, da mesma forma descrita anteriormente para 

análise de liberação, para determinar a concentração e a massa de vancomicina 

dissolvida. A quantidade total de vancomicina presente em cada disco é a soma da 

massa liberada até a última leitura do experimento de liberação com a massa de 

vancomicina presente no disco pós-liberação. 

3.2.15 Ensaio de inibição bacteriana por disco-difusão 

De forma a avaliar se a vancomicina perde sua capacidade antibacteriana após 

passar pelo processamento dos corpos de prova e se a concentração liberada é 

suficiente para inibir o crescimento das bactérias de Staphylococcus aureus foi 

utilizada a técnica de disco-difusão.  

Dois discos de 15x2mm para cada formulação dos compósitos e discos sem a 

presença de vancomicina (controle negativo) foram colocados em placas petri 

contendo ágar Mueller-Hinton semeados com cultura de Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923) com uma concentração do inóculo bacteriano de 0,5 da escala 

McFarland. As placas foram incubadas por 24h a 37ºC. Após a incubação, a inibição 

das bactérias foi avaliada através do diâmetro de inibição (área sem turbidez ao redor 

do disco), conforme apresentado na Equação (8) e ilustrado na Figura 3-7. Após a 

medição, os discos foram transferidos para um novo meio e incubados novamente, 

foram realizadas três medidas, totalizando 72h. 

 𝐷𝐷𝐷𝐷â𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑏𝑏𝐷𝐷çã𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 (8) 

Onde di é o diâmetro do halo de inibição e dd é o diâmetro do disco que está sendo 

analisado.  
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Figura 3-7 Esquema do ensaio de inibição bacteriana por disco difusão, onde o disco 
marrom representa a amostra analisada, a região branca é o halo de inibição, dd é o 

diâmetro do disco em análise e di é o diâmetro do halo de inibição. 

3.2.16 Análise de indução inflamatória 

1.1.1.4 Cultura de macrófagos RAW 264.7 e experimentação 

As células da linhagem de macrófagos murinos RAW 264.7 (ATCC, TIB-71) 

foram cultivadas em garrafa de 25 cm2 com meio Dulbecco’s Modified Medium F-12 

(DMEM/ F12, Gibco BRL), suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco BRL) 

em estufa à 37ºC e 5% de CO2, com troca de meio a cada 2 dias. Quando a cultura 

atingiu 90% de confluência celular, os macrófagos foram usados para os 

experimentos. 

Nos experimentos, os macrófagos foram plaqueados na concentração de 6x104 

células por poço em placas de 24 poços (Costar) contendo 1mL de meio de cultura, 

com e sem presença de pedaços retirados dos corpos de prova das formulações 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R e PHBV/nHA/Vanco/nD-E. As culturas foram mantidas em 

estufa a 37ºC e 5% de CO2 por 7 dias. O meio de cultura não foi trocado durante o 

período de experimentação. Nos dias 1, 2, 5, 6 e 7 de cultivo, 50µL de sobrenadante 

da cultura foram coletados de 3 diferentes poços para análise da indução de produção 

de NO pelos nanocompósitos. Três poços da placa foram tratados com 1ug/mL de 

LPS e os sobrenadantes coletados após 24 horas, estes foram usados como controle 
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positivo da produção de NO. Os sobrenadantes coletados foram mantidos congelados 

a -80° C até o momento da análise.  

Para avaliar a citotoxicidade dos materiais, as culturas foram observadas por 

microscopia óptica utilizando microscópio invertido Nikon TS100 e as imagens foram 

capturadas em 1 e 7 dias após o início do experimento, foram capturadas com a 

câmera AxioCam (Zeiss) e analisadas com o programa AxionVision (Zeiss), de forma 

a analisar a influência dos compósitos no crescimento celular. 

1.1.1.5 Quantificação de oxido nítrico (NO) pela Reação de Griess  

A quantificação de NO foi feita pela reação de Griess. O volume de 50µL foi 

misturado com 50µL da solução A (2,5 ml de acido fosfórico, 0,5g de sulfanilamida, 

47,5 ml de H2O de milliQ) e solução B (0,05g de N-1-naphitiletilenodiamida, 50ml de 

H2O de milliQ) de Griess (vol/vol) numa placa de 96 poços e incubado por 10 minutos 

na estufa a 37ºC. A leitura foi feita em leitor de microplacas (leitor de ELISA (Dynatech 

MR5000)), no comprimento de onda de 540nm. A curva padrão foi feita utilizando 

diluições de NaNO3 de 100µM a 1,56µM. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Considerações iniciais 

A escolha dos teores das nanocargas utilizadas nesse trabalho foi baseada na 

literatura e em experimentos prévios conforme relatado a seguir: 
A maioria dos trabalhos encontrados na literatura que realizaram testes in vivo 

e in vitro em compósitos de biopolímeros e nanohidroxiapatita, utilizaram teores 

elevados (>10%p) de nHA. Porém, como elevado teor de nanohidroxiapatita 

comprometeria a processabilidade do material por meio de injeção, técnica que 

permitiria a preparação em maior escala que a maior parte dos procedimentos de 

laboratório relatados na literatura, e as partículas nanométricas tendem a se 

aglomerar, perdendo sua dimensão nanométrica, julgou-se necessário utilizar teores 

mais baixos. 

No trabalho de Ribeiro Neto et al. (2015) foram produzidos arcabouços 

compósitos de poli(butileno adipato-co-tereftalato) (PBAT) e 5%p de 
nanohidroxiapatita por meio de técnicas de electrospinning e spin coating. Através de 

análises in vivo, os autores observaram que a presença de nHA na estrutura reduziu 

o fluxo de células inflamatórias, e creditou esse resultado às propriedades da nHA de 

osteoindução e osteocondução (RIBEIRO NETO et al., 2015). Santana-Melo e 

colaboradores (2017) também avaliaram a incorporação de nHA em PBAT, mas com 

concentrações de 3 e 5%p nHA. As análises in vitro indicaram melhora na adesão e 

proliferação dos osteoblastos, na formação de uma matriz mineralizada e expressão 

de genes relacionados a diferenciação e mineralização dos osteoblastos. Pelos 
ensaios in vivo, os compósitos com nHA induziram uma melhora nas respostas 

celulares e formação de tecido ósseo mais efetivo, estimulando aumento no volume 

ósseo após implante em um defeito ósseo em ratos (SANTANA-MELO et al., 2017). 

Chen e colaboradores fabricaram compósitos porosos de PHB com reforço de 5%p 

de nHA, após uma implantação de 2 meses, foi identificada a formação de tecido 

osteóide através do material e aumento da densidade de vascularização (CHEN et al., 

2017). 
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Baseado nos trabalhos apresentados acima, acredita-se que o reforço de 5%p 

de nHA pode ser efetivo na melhora das propriedades osteocondutiva e osteoindutiva 

do compósito, ao mesmo tempo que é baixa o suficiente para não comprometer a 

processabilidade do material, permitindo a confecção de corpos de prova por meio de 

uma injetora de bancada. 

Porém, conforme constado em ensaios preliminares e também apresentado em 

trabalho anterior (BARCELOS et al., 2017), a confecção de corpos de prova do PHBV 

puro utilizando a injetora de bancada resultou em corpos de prova com propriedades 

comprometidas, pois os corpos de prova estavam saindo com muitos defeitos (vazios, 

partes não fundidas, etc), e devido à estreita janela de processamento do PHBV, ele 

se degradava com facilidade (GRASSIE; MURRAY; HOLMES, 1984). Uma alternativa 

encontrada foi a adição de nD ao material, que devido a sua alta condutividade térmica 

auxiliaria a condução de calor do material dentro do barril, homogeneizando o calor 

com mais facilidade, de forma a promover fusão de todo o material, e reduzindo o seu 

tempo de permanência no barril.  

A metodologia de encapsulamento, que também foi utilizada no trabalho de 

Barcelos et al. (2017) e Junior (2014), apresenta perda de material e consequente 

variação dos teores dos reforços. Foi constatado nos ensaios preliminares, que 

aproximadamente 1%p de nD no material já é o suficiente para promover essas 

melhoras. Porém, julgou-se necessário utilizar uma concentração superior, 

trabalhando com um teor 50% maior, de 1,5%p de nD. 

Os antibióticos em geral costumam ser sensíveis à temperatura; como para o 

processamento dos corpos de prova por injeção neste trabalho é necessário a 

aplicação de temperaturas entre 174-177ºC, foi realizado o estudo em relação à 

atividade de inibição bacteriana da vancomicina após o processamento dos corpos de 

prova.  

A composição das nanocargas já havia sido determinada (5%p nHA e 1,5%p 

nD), então foram formuladas amostras com 10%p de vancomicina. Essas amostras 

foram obtidas diretamente do bico da injetora, sem o preenchimento de um molde, por 

isso, sua geometria irregular. A atividade da vancomicina foi avaliada através de um 

ensaio de inibição bacteriana, onde o material é posicionado em contato com um meio 
de cultura inoculado com bactérias do tipo Staphylococcus Aureus, e em caso de 
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haver a liberação de vancomicina ativa, é formado um halo de inibição ao redor da 

amostra, ou seja, uma região onde foi inibido o crescimento da bactéria.  De início, 

foram analisados dois fragmentos do material com 10%p de vancomicina, conforme 

pode ser observado na Figura 4-1 (A), houve a inibição do crescimento da bactéria. 

Nesse primeiro teste, não havia sido formulado material sem a presença de 

vancomicina para servir como controle negativo; logo, ficou o questionamento sobre 

a presença de impurezas ou alguma outra substância que pudesse ter inibido o 

crescimento bacteriano. Para elucidar esse questionamento foram preparados 

materiais sem a presença de vancomicina. Além disso, foi preparado também, 

amostras com 5%p de vancomicina para avaliar o seu halo de inibição, pois a 

composição com 10%p poderia comprometer as propriedades mecânicas do material, 

com suas partículas agindo como concentradores de tensão. Na Figura 4-1 (B) e (C) 

estão apresentadas as análises de inibição bacteriana do material com 10%p e 5%p 

de vancomicina, respectivamente. O material com 5%p de vancomicina apresentou o 

halo de aproximadamente 19mm, enquanto o de 10%p foi de aproximadamente 

22mm. Os mesmos fragmentos foram colocados em novo meio de cultura e o halo de 

inibição medido para o segundo dia, sendo 18mm e 21mm, para o material com 5% e 

10% de vancomicina, respectivamente. Em razão da diferença não ter sido 

proporcional a redução da concentração do fármaco, e ponderando que 10% poderia 

comprometer as propriedades mecânicas do material, a concentração de 5% de 

vancomicina foi escolhida para o restante do trabalho. 
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Figura 4-1 Halos de inibição após 24h para as amostras com 10%p vancomicina 

sem o controle negativo (a), 10%p vancomicina com o controle negativo (b) e 5%p 
vancomicina com controle negativo (c). 

Então, a composição escolhida para o nanocompósito PHBV/nHA/Vanco/nD foi 

de 5%p nHA, 5%p vancomicina e 1,5%p nD. Considerando a densidade do PHBV, 

nHA, Vanco e nD como 1,23, 3,16, 1,20 e 3,15 g/cm³, respectivamente, temos uma 

fração volumétrica de 2,02%v, 5,33%v e 0,61%v (GEVEN et al., 2016; LOLL et al., 

1997). 

4.2 Caracterização preliminar 

Para melhor discussão dos resultados dos ensaios para o compósito, julgou-se 

necessário uma caracterização preliminar de seus componentes de forma a identificar 

a sua natureza e possíveis influências nas propriedades. Para isso, foram usadas 

técnicas como DRX, FTIR, GPC, MEV-FEG. 

O difratograma de raios-X do nD utilizado nesse estudo está apresentado na 

Figura 4-2. Foram identificados três picos nas posições 2θ: 43,66, 75,06 e 91,22º; 

correspondentes aos planos (111), (022) e (113), respectivamente. Esses picos, são 

típicos da estrutura cristalina do diamante (TOMITA et al., 2002). A ausência de picos 

relacionados à estrutura grafítica ou outras estruturas/substâncias, demonstra se 
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tratar de um diamante de alto grau de pureza. Usando a equação de Scherrer 

(Equação (1)) é possível obter o tamanho do cristalito através da posição do pico e 

sua largura a meia altura (FWHM). Usando o plano (111) para esses cálculos, por ser 

o mais intenso, é calculado um cristalito de 3,70nm. O valor encontrado está de acordo 

com 4,2±0,5nm informado pelo fabricante. 

 
Figura 4-2 Difratograma de raios-x das partículas de nD. 

O espectro de FTIR da amostra de nD está apresentada na Figura 4-3, onde 

estão identificadas as principais bandas encontradas. Nele é possível identificar 

bandas relativas a grupos funcionais existentes na superfície do nD quando não 

tratado. A banda em 3451 cm-1 é relativa à ligação de estiramento do O-H, proveniente 

tanto de água adsorvida quanto de contribuição de hidroxilas da superfície do 

diamante (MITEV et al., 2007). Os picos na faixa de 2837-2980 cm-1 são relativos às 

vibrações simétricas e assimétricas do grupo CH2 e CH3 (SHENDEROVA et al., 2011). 

Na região de 2540-2000 cm-1, as bandas não são relacionadas a ligações presentes 

no nD, mas sim com interferências causadas pela subtração do CO2 atmosférico pelo 

software. Em 1734 cm-1 temos uma banda sobreposta relativa a ligação C=O do grupo 

COOH (MA et al., 2016). Na região de 1630-1550 cm-1 é vista uma banda intensa 

relacionada ao modo de dobramento de O-H e um menos intenso relacionado ao 

modo de vibração da N-H da amida (JEE; LEE, 2009; MITEV et al., 2007). Em 1381 

cm-1 é visto um pico intenso relativo à absorção intrínseca do diamante. Entre 1000-
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1260 cm-1 são identificadas bandas relacionadas a vibração C-O do grupo hidroxila 

(SHENDEROVA et al., 2011). Em 951 é visto uma banda relativa ao modo de 

dobramento da amina primária (JEE; LEE, 2009). Portanto, pode-se concluir que o 

nanodiamante tem uma superfície rica em grupos funcionais. 

 
Figura 4-3 Espectro de infravermelho (FTIR) do nD. 

Na Figura 4-4 está apresentado o DRX da nHA e indicados os ângulos dos 12 

picos mais intensos. Foi selecionada a faixa de ângulo (2θ) de 15-55º, apesar da 

varredura ter sido feita de 10-70º, pois nessa faixa encontra-se os picos mais 

relevantes, facilitando a visualização. Na porção inferior da figura estão apresentadas 

as posições de todos os picos encontrados e uma comparação com três padrões 

JCPDS (#9-0432, #29-0359 e #16-0406). A grande maioria dos picos identificados 

está de acordo com o padrão #9-0432, correspondente à hidroxiapatita; outros, como 

o encontrado em 2θ = 30,627º é atribuído ao fosfato tricálcio (α-TCP), #29-0359. O 

pico em 2θ = 33,734º foi designado ao silicato tricalcico (Ca3SiO5), que pode ter sido 

o composto utilizado durante a síntese para a dopagem da hidroxiapatita com silício. 
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Figura 4-4 Difratograma de raios-x das partículas de nHA.  

O espectro infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), apresentado na 

Figura 4-5, nos permite identificar na amostra bandas típicas da estrutura da nHA, 

como os modos de vibração do 𝑃𝑃𝑃𝑃4−3:  em 510, 566 e 598 cm-1 são as bandas relativas 

à torção das ligações O-P-O, e em 948, 1021  e 1095 cm-1 são as bandas de 

estiramento da ligação P-O; já as bandas em 3570 e 622 cm-1 são relativas à vibração 

de –OH de sua estrutura (MUNARIN et al., 2015).  Em 1386, 1425 e 1464 cm-1 são 

bandas típicas do grupo 𝐶𝐶𝑃𝑃3−2, devido a absorção de CO2, que muitas vezes pode 

ocorrer durante a síntese da nHA (ZHANG et al., 2010).  As bandas de transmitância 

1633, 2926 e 3417 cm-1 são creditadas a vibração das moléculas de água adsorvida 

(KOUTSOPOULOS, 2002). A banda em 876 cm-1 pode ser relativa tanto ao 𝐶𝐶𝑃𝑃3−2 

quanto à uma ligação Si-O do SiO4-4, porém como outras bandas relativas ao 𝐶𝐶𝑃𝑃3−2 

foram identificadas, logo é mais provável que seja sua.  Como as bandas mais 

intensas do SiO4-4 se localizam na mesma faixa das bandas características de 𝑃𝑃𝑃𝑃4−3 

(1100-840 cm-1), podem se sobrepor, dificultando a identificação (LATIFI et al., 2017; 

TIAN et al., 2008). 
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Figura 4-5 Espectro de infravermelho (FTIR) da nHA. 

As micrografias das nanopartículas apresentadas a seguir foram obtidas com a 

técnica do MEV-FEG. Como pode ser visualizado na Figura 4-6, a nHA possui uma 

geometria esférica regular. Selecionando aleatoriamente 40 partículas, o diâmetro 
médio medido através do software ImageJ foi de 90,4±26,2nm com diâmetros 

variando de 47,7 a 172,8nm; portanto, confirmando seu carácter nanométrico e de 

acordo com a dimensão fornecida pelo fabricante (< 200nm). Os nDs podem ser 

observados na Figura 4-7, onde apesar de tamanho individuais nanométricos, estão 

presentes em aglomerados, o maior desses, apresentado no centro da figura, com 

diâmetro de cerca de 1,8µm. 
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Figura 4-6 Micrografia da nHA em uma magnitude de 80.000x. 
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Figura 4-7 Micrografia do nD em uma magnitude de 50.000x. Um aglomerado 

micrométrico está indicado com a seta vermelha. 

Nesse trabalho, como citado anteriormente, foram utilizadas duas metodologias 

de mistura distintas. A metodologia de encapsulamento (E), que dá origem a 

microesferas de PHBV/nHA/Vanco/nD, foram utilizadas para alimentar a injetora de 

bancada e formular os corpos de prova designados como PHBV/nHA/Vanco/nD-E. A 

micrografia das microesferas está apresentada na Figura 4-8, e sua fotografia foi 

mostrada na Figura 3-3 A micrografia do material obtido a partir da metodologia de 

rotoevaporaçao (R), que também foi usado para alimentar a injetora e formular corpos 

de prova designados como PHBV/nHA/Vanco/nD-R, está apresentado na Figura 4-9 

e fotografia na Figura 3-2. Enquanto a metodologia E forma microcápsulas esféricas, 

com diâmetro de 4,67±2,88µm conforme medições de 40 encapsulados aleatórios 
através do software ImageJ, a metodologia R apresenta aglutinados irregulares. O 
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pré-encapsulamento das partículas pelo PHBV foi realizado para promover uma 

melhor interfase e distribuição das nanocargas na matriz polimérica, otimizando a 

interação entre elas. 

 
Figura 4-8 Micrografia do material encapsulado obtido pela metodologia E em uma 

magnitude de 2.000x. 
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Figura 4-9 Micrografia do material obtido pela metodologia R em uma magnitude de 

1.800x. 

4.3 Análises estruturais 

Após os corpos de prova de ambas as formulações serem preparados, uma 

série de análises foram realizadas para avaliar as suas propriedades. Os 

difratogramas das amostras obtidos por DRX estão apresentados na Figura 4-10. 

Sabendo que o PHBV com até 30%mol de HV cristaliza com a mesma mesma 

estrutura cristalina do PHB, sistema ortorrômbico, os picos estão identificados com os 

planos equivalentes nos difratogramas (BLUHM et al., 1986). As posições dos picos 

principais de cada difratograma estão resumidas na Tabela 4-1.  

Os nanocompósitos mantiveram a mesma estrutura cristalina do PHBV, não 

alterando significativamente a posição dos picos, apenas a intensidade de alguns 

deles. Não foi possível identificar a presença dos picos característicos da nHA e nD, 

uma vez que a posição dos seus picos mais intensos se sobreporiam a dos picos 

característicos da estrutura do PHBV, porém, os outros picos das nanopartículas que 

não se sobrepõem aos do PHBV não foram observados. Öner e Ilhan (2016) ao 
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adicionar até 5%p de nHA em uma matriz de PHBV, também não observou nenhum 

dos picos característicos da biocerâmica.  

 
Figura 4-10 Difratogramas do PHBV puro e das duas formulações. Para uma melhor 

visualização, as curvas foram transladadas ao longo do eixo da intensidade. 

Tabela 4-1 Informações dos picos obtidos pelo difratograma das diferentes 
amostras. 

Amostras 
Posição dos picos (2θ)(º) 

(020) (110) (101) (111) (002) 

PHBV 13,14 16,57 21,20 22,27 30,28 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 13,22 16,68 21,25 22,35 30,32 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 13,10 16,53 21,19 22,28 30,26 

 

A cristalinidade das formulações foram obtidas por DRX com auxílio de um 

procedimento de deconvolução para o tratamento dos dados experimentais, utilizando 

a Equação (2). Na Tabela 4-2 estão apresentadas as cristalinidades calculadas para 

as formulações. As duas formulações de nanocompósito apresentaram um aumento 

da cristalinidade em comparação com o PHBV, indicando que as nanopartículas 
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favorecem a cristalização, possivelmente agindo como pontos de nucleação de 

cristais.  

Tabela 4-2 Cristalinidade das formulações calculadas através do DRX. 

Formulações Xc1(%) 

PHBV 57,12 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 68,50 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 73,27 

 

Esse comportamento já foi observado em outros trabalhos, como o de Öner e 

colaboradores (2017), que observaram o aumento da cristalinidade do PHBV com a 

adição de nanopartículas de nitreto de boro de duas geometrias diferentes, 

nanoplacas hexagonais e nanoflocos, numa concentração de até 3%p; e os trabalhos 

de  Junior (2014) e Jee e Lee (2011), envolvendo a adição de nanopartículas de 

diamante, respectivamente, em matriz de PHB e polietileno de baixa densidade. 

Porém, é importante ressaltar que nem toda adição de partículas favorece o aumento 

da cristalinidade do polímero, conforme observado em outros estudos, como o de 

Chen e Wang (2002), Bergmann e Owen (2003) e Misra e colaboradores (2007). Eles 

têm em comum a utilização de reforços micrométricos, que tem uma área superficial 

específica menor, por isso não possuem a mesma efetividade de nuclear novos 

cristais, e a incorporação de altos teores na matriz polimérica. O trabalho de Chen e 

Wang (2002), por exemplo, estudou a incorporação de 10-30%v de partículas 

micrométricas de hidroxiapatita e tri cálcio fosfato em matriz de PHBV com 12%mol 

de HV, os autores observam uma diminuição da cristalinidade de 47,3% do PHBV 

puro para 39,0% dos compósitos com 30%v de HA. Porém, nestas condições a taxa 

de cristalização pode ter diminuído e as análises terem sido realizadas antes de se 

alcançar uma fração de cristalinidade de equilíbrio. 

4.4 Análises térmicas 

A análise termogravimétrica (TGA) é uma técnica muito útil para estudar o 

comportamento térmico dos materiais, ela mede a variação de massa de uma amostra 

com variação determinada de temperatura sob atmosfera controlada. Se tratando de 
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compósitos, ele pode ser usado para avaliar a influência das cargas na estabilidade 

térmica da matriz polimérica, além de ser uma forma de se estimar o teor de reforço 

presente no material.  

Neste trabalho, inicialmente, foram realizadas TGA para amostras dos 

componentes puros: vancomicina, PHBV, nD e nHA; as curvas estão apresentadas 

na Figura 4-11. Conforme pode ser visto, a nHA apresenta uma alta estabilidade 

térmica, mantendo 95,9% de massa até 700ºC, essa pequena perda provavelmente 

associada à perda de água superficial. O nD tem uma perda inicial da água, e inicia-
se um evento único com perda intensa de massa em 518,5ºC (Tonset) e valor máximo 

de taxa de perda de massa (Tmax) em 564,2ºC, atingindo uma massa residual de cerca 

de 0,33%, esse evento está associado à oxidação do diamante. O PHBV, por ser 

hidrofóbico, tem uma menor perda de massa inicial, associada à agua adsorvida, em 

comparação com os outros componentes, e apresenta apenas uma etapa de 

degradação, com início em 280,3ºC (Tonset) e máxima taxa de perda de massa em 

297ºC (Tmax). O PHBV, assim como o PHB, tem como mecanismo de degradação uma 

reação de cisão aleatória de cadeias dos seus grupos ésteres, tendo como produto o 

ácido crotônico e seus oligômeros (AOYAGI; YAMASHITA; DOI, 2002; MORIKAWA; 

MARCHESSAULT, 1981). A vancomicina apresenta uma perda de massa inicial mais 
acentuada de 12% em um evento que termina em 80ºC (Tendse), devido à sua elevada 

afinidade com água, o segundo evento térmico tem início em 202,2ºC (Tonset) e máxima 

taxa de perda de massa em 225,7ºC (Tmax), são visualizados mais dois eventos 

térmicos em 339,3ºC (Tmax) e 504,1ºC (Tmax), não foi possível relacionar esses eventos 

com fenômenos térmicos da vancomicina pois não foi encontrado na literatura um 

estudo do seu comportamento térmico. Porém, vale destacar que a Tonset do segundo 

evento térmico, 202,2ºC encontra-se acima da temperatura máxima de 

processamento utilizada nesse estudo (178ºC). Com essas informações será possível 

uma análise mais crítica dos resultados de TGA para amostra dos compósitos. 
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Figura 4-11 Curvas termogravimétricas dos componentes puros: PHBV, 

vancomicina, nD e nHA. 

Como pode ser visto na Figura 4-11, na temperatura de 700ºC, apenas a nHA 

permanece estável, perdendo apenas 4,13% de massa, portanto, essa temperatura 

será utilizada para uma estimativa do conteúdo de nHA em cada formulação dos 

compósitos, já que o resíduo nas condições experimentais selecionadas está 

principalmente associado a nHA. Na temperatura de 430ºC, o nD e a nHA 

apresentaram apenas uma pequena perda de massa associada à agua adsorvida, o 

PHBV já passou pela sua reação de degradação, restando apenas uma massa 

residual, e a vancomicina permanece com 44,67% de sua massa. A subtração da 

massa (%) dos compósitos em 430ºC pela massa (%) em 700ºC permite avaliar a 

contribuição das massas de nD e vancomicina.  

Para avaliar a composição e distribuição das cargas nos compósitos foram 

analisados por TGA três fragmentos de regiões distintas de um corpo de prova para 

cada formulação. Essas curvas estão apresentadas na Figura 4-12. As massas 

residuais teóricas para cada temperatura foram calculadas considerando um 

compósito com a concentração de cargas proposta e as perdas de massa associada 

a cada componente conforme obtido por TGA. Os conteúdos de massa residual para 

cada formulação e o residual teórico estão apresentados na Tabela 4-3 
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Figura 4-12 Curvas termogravimétricas de três fragmentos de regiões distintas de 

cada formulação e do PHBV puro. 

Tabela 4-3 Massas residuais obtidas a 430ºC e 700ºC obtidas por TGA. 

Amostras 
Residual 

430ºC (%) 
Residual 

700ºC (%) 

Residual 430ºC -
Residual 700ºC 

(%) 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R(1) 9,80 6,14 3,32 

R(2) 8,93 5,05 3,57 

R(3) 6,67 5,80 0,75 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E(1) 6,22 4,19 1,82 

E(2) 6,39 5,61 0,69 

E(3) 6,63 5,89 0,62 

Residual Teórico 9,19 5,10 4,09 

Média R 8,47±1,61 5,67±0,56 2,80±1,56 

Média E 6,41±0,20 5,23±0,91 1,18±0,67 

 

Analisando as informações presentes na Tabela 4-3, as massas residuais em 

700ºC são próximas para as duas formulações, indicando que os teores de nHA 

também são próximos, e de acordo com o valor residual teórico. Porém, a massa 

residual em 430-700ºC da metodologia E é bem inferior, indicando que há uma menor 

quantidade de nD + vancomicina.  

Dado o porcentual relativamente baixo e a dispersão existente, principalmente 

nas amostras R, a análise foi complementada com a determinação da carga utilizando 
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uma massa maior (1g), representativo dos corpos de prova, com auxílio de um forno 

mufla em condições controladas. Foram analisados os componentes puros, as duas 

formulações e o material resíduo da metodologia de encapsulamento. O conteúdo 

residual teórico foi calculado conforme descrito anteriormente para o TGA, porém, 

dessa vez com os resultados obtidos com auxílio do forno mufla; as informações estão 

apresentadas na Tabela 4-4.  

Tabela 4-4 Valores de massa residual após processo de perda de massa em forno 
mufla. 

Amostras 
Residual 430ºC 

(%) 
Residual 700ºC 

(%) 

Residual 430ºC -
Residal 700ºC 

(%) 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 8,91 5,57 3,34 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 5,56 4,12 1,44 

Resíduo Metodologia-E 8,58 5,34 3,24 

Residual Teórico 9,22 4,71 4,51 

 

Pode ser observado, indo de acordo com o visto no TGA, que a formulação E 

possui um menor teor de nD+Vancomicina que a formulação R, utilizando o Resíduo 

em 430ºC – Resíduo em 700ºC como parâmetro. O conteúdo de nHA de ambos 

permanece próximo do teórico, porém, dessa vez a formulação E apresentou resíduo 

em 700ºC inferior. Pode ser observado também que o material resíduo da metodologia 

de encasulamento do PHBV/nHA/Vanco/nD-E (Resíduo Metodologia-E) apresentou 

maior conteúdo de cargas, em especial o nanodiamante e vancomicina, que os corpos 

de prova PHBV/nHA/Vanco/nD-E, justificando a diferença entre o teor adicionado na 

metodologia e o presente nos corpos de prova. 

Analisando a derivada da curva termogravimétrica (DTG) é possível identificar 

as temperaturas onde houve uma maior taxa de perda de massa, manifesta como a 

temperatura do pico. Na Figura 4-13 estão as curvas DTG dos três fragmentos de 

corpo de prova de cada composição e também do PHBV puro. As temperaturas de 

maior taxa de perda de massa (Tmax) para cada amostra estão na Tabela 4-5. As Tmax 

para os nanocompósitos, independente da metodologia utilizada, apresentaram 

valores inferiores que do PHBV.  

 

 



89 
 

 
Figura 4-13 Curvas do DTG de três fragmentos das duas formulações e PHBV puro. 

Tabela 4-5 Valores de temperatura de máxima taxa de degradação e de início de 
degradação para três fragmentos das formulações e o PHBV. 

 R(1) R(2) R(3) E(1) E(2) E(3) PHBV 

Tmax (ºC) 292,2 291,5 282,9 285,7 284,6 285,4 297,0 

Tonset (ºC) 274,4 273,9 269,5 268,5 268,3 268,4 280,3 

 

Esse comportamento já foi observado em outros trabalhos de nosso grupo de 

pesquisa com polímeros da família PHA reforçados com nanodiamante, como o de V. 

Barcelos et al. (2017), Almeida Neto et al. (2017) e Junior (2014). Em outro trabalho, 

Ambrosio-Martín et al. (2015) formularam compósitos de PHBV com reforço de 

nanoplacas de grafeno funcionalizados, e justificaram a diminuição da estabilidade 

térmica com o aumento da condutividade térmica resultado da introdução do reforço, 

que permite uma propagação do calor mais rápida e efetiva. Argumento esse que 

pode ser utilizado nesse trabalho para justificar o deslocamento da Tmax para menores 

temperaturas, já que o diamante, assim como o grafeno são ótimos condutores 

térmicos (BALANDIN, 2011). Chen e colaboradores (2007) também observaram a 

diminuição da Tmax com a incorporação de nHA em matriz de PHBV, os autores 

argumentaram que a nHA catalisou a decomposição do PHBV, além disso, foi visto 

que a temperatura do fim da degradação aumentou, justificando que as partículas 

agiram como uma barreira, restringindo a difusão dos produtos da degradação para 
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fora do material. Porém, é importante ressaltar, que os autores incorporaram nHA em 

teores de 10, 30 e 50%p. 

Entre os nanocompósitos, o PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresentou menores 

valores tanto de Tmax quanto Tonset, possivelmente devido a um menor teor de cargas 

incorporadas, apresentando um efeito menos intenso do que o PHBV/nHA/Vanco/nD-

R na restrição da difusão dos produtos de degradação. 

A análise de DSC é muito útil para correlacionar a influência das partículas na 

cristalização do polímero, podendo avaliar os seus efeitos na nucleação e crescimento 

dos cristais poliméricos (SADAT-SHOJAI et al., 2013). Na Figura 4-14 foi apresentada 

as curvas de DSC de fragmentos dos corpos de prova das duas amostras e do PHBV. 

Em todas as formulações pode ser visto que não há apenas um pico de fusão, mas 

pico duplo para o PHBV e PHBV/nHA/Vanco/nD-R, e triplo para o 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E, onde o seu pico de menor temperatura coincide com a 

presença de ombro nos picos de PHBV/nHA/Vanco/nD-R e PHBV. A existência de 

picos duplos é um comportamento comum e também foi observado em outros estudos 

envolvendo polímeros da classe PHA (GUNARATNE; SHANKS, 2005; PEARCE; 

MARCHESSAULT, 1994; XIE et al., 2009) Segundo Liu e Petermann (2001), os 

motivos da existência de picos múltiplos podem ser: (1) a fusão, recristalização e 

refusão durante a análise; (2) a presença de mais de uma modificação do cristal 

(polimorfismo); (3) diferença na morfologia (espessura, perfeição e distribuição das 

lamelas); (4) envelhecimento e/ou relaxação da fração amorfa rígida; (5) componentes 

com diferentes massas molares.  

Na Tabela 4-6 estão resumidos os valores encontrados de temperatura fusão 

(Tf) associado a cada pico e a entalpia de fusão (ΔHf) de cada formulação, pode ser 

observado que a temperatura de fusão de todas as formulações são próximas, mas a 

formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresenta valores um pouco superiores; além 

disso, a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresenta o pico em maior temperatura 

como o mais intenso, enquanto a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R e PHBV 

possuem o segundo pico como o mais intenso, demonstrando que a formulação 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E induz a formação de cristais mais perfeitos e em maior 

proporção. A temperatura (Tf) e entalpia de fusão (ΔHf) do PHBV nesse estudo foi 

superior ao reportado por Scandola et al. (1992), os autores estudaram a influência 
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da fração de HV (%mol) no PHBV em sua cristalização usando a mesma taxa de 

aquecimento do presente estudo, 10ºC/min. Os autores encontraram para um PHBV 

com 8%mol de HV, Tf e  ΔHf de 170ºC e 70J/g, porém, o PHBV possuía 8%mol de 

HV, diferente dos 6%mol do polímero usado nesse estudo, conforme apresentado 

nesse mesmo estudo, os PHBVs com até 41%mol de %HV reduzem a Tf e ΔHf  para 

maiores concentrações de %HV (SCANDOLA et al., 1992).  

A entalpia de fusão é usada para calcular a cristalinidade do material, conforme 

apresentado na Equação (6), utilizando como referência o valor determinado 

previamente por DRX. Nas curvas do primeiro aquecimento foi observado um 

aumento da cristalinidade para as formulações com a presença das nanocargas em 

comparação com o PHBV, maior na formulação E, indo de acordo com o reportado 

por DRX. Ambas as formulações contem nanopartículas, porém, conforme visto no 

TGA, a formulação E possui menor teor de nD e Vancomicina. A vancomicina presente 

em maior quantidade na formulação R, em comparação com a composição E, pode 

ter restringido um pouco mais a movimentação das cadeias poliméricas a fim de se 

ordenarem para a cristalização, justificando assim sua menor cristalinidade. 

 
Figura 4-14 Curvas de DSC da etapa do primeiro aquecimento das formulações 

estudadas. 
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Tabela 4-6 Propriedades obtidas por DSC no primeiro aquecimento realizado nas 
amostras. 

1º Aquecimento 

Amostras 1º Tf 
(ºC) 

2º Tf (ºC) 3º Tf (ºC) ΔHf (J/g) Χc(%) 

PHBV - 167,97 173,64 93,51 64,05 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R - 168,23 173,47 85,77 66,38 

PHBV/nHa/Vanco/nD-E 160,97 169,15 174,44 92,50 71,59 

 

Na Figura 4-15 estão apresentadas as curvas de resfriamento (segunda etapa 

da corrida) das amostras, as três amostras apresentam pico de cristalização; as 

temperaturas de cristalização (Tc) e suas entalpias (ΔHc) estão resumidas na Tabela 

4-7. A temperatura de cristalização das amostras PHBV/nHA/Vanco/nD-E e 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R apresentam-se em temperaturas mais altas que o do 

polímero puro, necessitando de menor super-resfriamento, indicando que as 

nanopartículas facilitam a nucleação dos cristais (CANEVAROLO JR., 2010). A 

formulação E, em particular, apresentou a Tc expressivamente maior, possivelmente 

devido a um menor teor de nanopartículas e à metodologia de encapsulamento, que 

permitiram melhor distribuição das nanopartículas, facilitando a cristalização do PHBV 

por possuir mais área superficial para agir como sítios de nucleação. O seu pico de 

cristalização também se apresentou mais estreito, intenso e com maior entalpia de 

cristalização associada, como o resfriamento foi feito em uma taxa constante, o eixo 

da temperatura pode ser convertido em tempo, logo, revelando que nestas condições 

experimentais a cristalização dinâmica ocorreu em menor tempo e com maior 

extensão. O PHBV/nHA/Vanco/nD-R apresentou comportamentos intermediários 

entre o PHBV puro e a formulação E. 
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Figura 4-15 Curvas de DSC da etapa de resfriamento das formulações estudadas. 

Tabela 4-7 Propriedades obtidas por DSC durante a etapa de resfriamento. 

Resfriamento 

Amostras Tc (ºC) ΔHc (J/g) 

PHBV 51,86 11,44 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 60,51 44,39 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 83,72 57,70 
 

No segundo aquecimento (Figura 4-16), apenas o PHBV apresentou pico de 

cristalização intenso, pois praticamente não havia cristalizado durante o resfriamento. 

Entre os compósitos, a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R apresentou pico de 

cristalização, com baixa intensidade, enquanto o PHBV/nHA/Vanco/nD-E não 

apresentou. As temperaturas de fusão de todas as formulações, conforme visto na 

Tabela 4-8, foram muito próximas assim como o primeiro aquecimento, com picos de 

fusão duplos. Mas, novamente, a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresentou Tf 

ligeiramente superior. Em comparação com o primeiro aquecimento, as Tf foram 

inferiores no segundo aquecimento. Como no primeiro aquecimento as amostras 

foram aquecidas até 220ºC com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min — logo, 
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considerando o aquecimento e resfriamento, a amostra permaneceu pelo menos 4 

minutos acima de 200ºC — e o PHBV é sensível à degradação térmica, é provável 

que tenha havido redução de suas massas molares. A diminuição da massa molar, 

causada pela degradação térmica, pode causar uma redução da temperatura de 

fusão, conforme visto nas curvas do segundo aquecimento. A fusão do polímero e 

aquecimento até temperatura elevada (220ºC), além da degradação do mesmo, 

impossibilita a discussão sobre as diferenças de entalpia de fusão e cristalinidade do 

polímero entre as formulações estudadas. Além de terem sido desfeitas as 

características estruturais originadas pelas diferentes metodologias de preparação.  

 
Figura 4-16 Curvas de DSC do segundo aquecimento das formulações estudadas. 

Tabela 4-8 Propriedades obtidas por DSC no segundo aquecimento realizado nas 
amostras. 

2º Aquecimento 

Amostras 1º Tf (ºC) 2º Tf (ºC) Tc (ºC) ΔHf (J/g) ΔHc  (J/g) 

PHBV 144,36 162,93 38,04 87,21 34,35 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 145,22 162,63 38,30 74,25 1,18 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 149,65 163,51 - 72,63 - 
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4.5 Análise morfológica 

Na Figura 4-17, Figura 4-18, Figura 4-19, Figura 4-20, Figura 4-21 e Figura 4-22 

estão apresentadas as micrografias obtidas por MEV da superfície de fratura pós-

ensaio de flexão de ambas as formulações. As superfícies de fratura observadas são 

dos corpos de prova de ambas as formulações que obtiveram os melhores resultados 

no ensaio de flexão.   

Como pode ser visto, a superfície do corpo de prova do material que foi 

preparado pela metodologia de encapsulamento, apresenta uma superfície muito mais 

homogênea, lisa e com uma menor densidade de imperfeições. Enquanto a do 

material preparado no rotoevaporador tem uma maior rugosidade aparente, além de 

uma quantidade considerável de defeitos. Como pode ser observado nas micrografias, 

para ambas as formulações são visíveis partículas micrométricas, (indicadas por seta 

vermelha) e regiões com superfície extremamente lisa (indicadas por seta branca), 

resultado do desprendimento de partículas durante a fratura. Ao redor dessas 

partículas há uma região de vazio, que indica uma interface fraca. Essas duas 

peculiaridades observadas são muito mais frequentes na superfície de fratura da 

formulação do rotoevaporador. Acredita-se que essas partículas sejam de 

vancomicina, conforme análise pontual de EDS (Apêndice A) que identifica a presença 

de cloro na vancomicina e nessas partículas. O maior teor de vancomicina na 

formulação R está de acordo com o visto no TGA, onde a formulação do 

rotoevaporador apresenta mais vancomicina incorporada. Como a vancomicina é um 

material altamente hidrofílico e o PHBV hidrofóbico, houve uma fraca interação entre 

eles.  
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Figura 4-17 Micrografia com uma aproximação de 200x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 

 
Figura 4-18 Micrografia com uma aproximação de 500x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 
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Figura 4-19 Micrografia com uma aproximação de 3000x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 

 
Figura 4-20 Micrografia com uma aproximação de 200x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R. 
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Figura 4-21 Micrografia com uma aproximação de 500x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R. 

  
Figura 4-22 Micrografia com uma aproximação de 3000x da superfície de fratura do 

corpo de prova da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R. 
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Para investigar a distribuição da nHA nas superfícies de fratura, foi realizado 

um mapa elementar do cálcio obtido por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), 

apresentado nas Figura 4-23 e Figura 4-24. Pontos onde cálcio foi identificado estão 

indicados com quadrados rosa, logo pode-se visualizar que ambas as formulações 

promoveram uma boa dispersão da nHA em sua matriz. O nD não pode ser mapeado 

por EDS por não possuir elemento diferente da matriz polimérica em concentrações 

consideráveis. A distribuição homogênea da nHA é fundamental, pois ao passo que o 

polímero vai se degradando, o compósito servirá como um substrato para a formação 

do novo tecido ósseo, e uma vez que a nHA esteja bem distribuída ao longo do 

compósito, o seu efeito positivo na bioatividade e osteocondutividade estará sempre 

presente (MISRA et al., 2006). Também, como estudos mostram que quando se têm 

a superfície nanoestruturada, similar ao do osso, há uma maior adesão e proliferação 

de células do tecido ósseo (osteoblastos), uma distribuição mais homogênea, tanto 

da nHA quanto do nD irá melhorar a interação com as células ósseas (PALIN; LIU; 

WEBSTER, 2005).  

 
Figura 4-23 Mapa elementar da distribuição dos elementos cálcio e carbono para a 

formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E obtidos por EDS de uma micrografia com 
aproximação de 200x. 
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Figura 4-24 Mapa elementar da distribuição dos elementos cálcio e carbono para a 

formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R obtidos por EDS de uma micrografia com 
aproximação de 200x. 

4.6 Propriedades mecânicas 

Corpos de prova das duas formulações tiveram suas propriedades mecânicas 

avaliadas por meio de ensaio de flexão. Conforme descrito no início do capítulo, não 

foi possível confeccionar corpos de prova de PHBV puro sem excessiva degradação 

para melhor comparar o efeito do reforço.  

Conforme visto na Figura 4-25, o módulo de elasticidade em flexão das duas 

formulações foi praticamente o mesmo, 2,46±0,27 GPa para o PHBV/nHA/Vanco/nD-

E e 2,44±0,08 GPa para o PHBV/nHA/Vanco/nD-R. O módulo de elasticidade 

encontrado por nanoidentação também se mostrou igual para as duas formulações 

(Figura 4-26). Da mesma maneira, a resistência à flexão e deformação máxima, 

possuem médias levemente diferentes, mas dentro do desvio padrão. Os valores de 

resistência à flexão e deformação máxima foram, respectivamente, 22,86±1,09 MPa 

e 1,06±0,06% para o PHBV/nHA/Vanco/nD-E, e 23,67±1,58MPa e 1,02±0,13% para 
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o PHBV/nHA/Vanco/nD-R, conforme apresentado na Figura 4-27. Esses resultados 

indicam que não há diferenças significativas entre as propriedades mecânicas de 

flexão dos biocompósitos, independente da metodologia utilizada para a preparação 

do material utilizado na injeção dos corpos de prova. Possivelmente porque o efeito 

de reforço do nD, que tem maiores teores na formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R, é 

contrabalanceado pela maior concentração de vancomicina, que pode agir como 

plastificante. 

 
Figura 4-25 Valores de módulo de elasticidade calculado a partir do ensaio de 
flexão, onde E e R representam os corpos de prova PHBV/nHA/Vanco/nD-E e 
PHBV/nHA/Vanco/nD-R, respectivamente. [1] Choi et al. (1990), [2] Kuhn et al. 

(1989) 
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Figura 4-26 Módulo de elasticidade obtido por nanoidentação para as duas 

formulações estudadas. 

 
Figura 4-27 Propriedades obtidas através do ensaio de flexão. 

As curvas de tensão versus deformação do corpo de prova de cada formulação 

que apresentou as propriedades mecânicas mais próximas dos valores médios 

reportados estão apresentadas na Figura 4-28. Conforme pode ser visto, as curvas 

são muito similares, com perfil característico de um material rígido e frágil, onde há 

uma porção linear inicial interrompida pela fratura do material à baixa deformação. O 

PHBV naturalmente já apresenta esse comportamento, e adição da nHA pode ter 
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intensificado ainda mais, por se tratar de um material rígido e frágil (WANG et al., 

2007a). 

 
Figura 4-28 Curva tensão versus deformação para as duas formulações. Para 

ilustrar o comportamento, foram escolhidos os corpos de prova que suas 
propriedades mais se aproximavam do valor médio da formulação. 

Para desempenho ideal como substituto ósseo, as propriedades mecânicas do 

material implantado devem ser similares ao do tecido ósseo do hospedeiro. Em casos 

onde o implante possui rigidez superior ao do osso, há um fenômeno de blindagem 
mecânica, conhecido como stress shielding, que por poupar o tecido ósseo em 

regeneração das cargas, acaba por fragiliza-lo, uma vez que  menores cargas 

aplicadas ao osso levam a uma diminuição da porosidade e consequente fragilização 

(ELIAZ; METOKI, 2017). Porém, a determinação da propriedade mecânica do osso é 

complexa, pois ela é influenciada por diversos fatores, como espécie, gênero e idade, 

região onde o osso foi retirado para análise, método de preparação e tamanho da 

amostra, tipo do ensaio realizado, direção do carregamento, nível de umidade, entre 

outros (BLACK; HASTING, 1998; CHOI et al., 1990). 

No estudo de Choi e colaboradores (1990) foram avaliadas as propriedades 

mecânicas de flexão do osso trabecular, cortical e subcondral retirados de tíbia 

humana, os valores do módulo foram de 4,59±1,60, 5,44±1,25 e 1,15±0,37 GPa, 
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respectivamente. Enquanto Kuhn et al. (1989) encontraram valores de modulo de 

elasticidade, também em flexão, de 3,03±1,63 e 3,76±1,68 GPa, da região trabecular 

e cortical, respectivamente, do osso da crista ilíaca, localizado no quadril. O osso 

cortical costuma apresentar propriedades mecânicas superiores que o trabecular, 

devido a sua menor porosidade, 5-10% contra os 70-95% do trabecular (MCNAMARA, 

2011). Os valores de modulo de elasticidade encontrados nesse estudo para ambas 

as formulações são similares aos valores reportados para o osso trabecular e superior 

ao osso subcondral nos trabalhos de Choi e colaboradores (1990), e de acordo com 

os valores reportados por Kuhn e colaboradores (1989) para osso cortical e trabecular, 

como melhor visualizado na Figura 4-25. Portanto, indicando que os nanocompósitos 

formulados nesse estudo são promissores para aplicações como material para 

dispositivos ortopédicos de uma forma geral. Porém, é importante ressaltar que 

módulos de elasticidade em flexão substancialmente superior ao reportado nesse 

trabalho também foram encontrados na literatura, como 16,36±0,75 GPa obtidos por 

Zioupos e Currey (1998) para osso retirado de diferentes regiões do fêmur de 

pacientes do gênero masculino com idade superior a 35 anos. A ampla dispersão de 

propriedades mecânicas encontradas para o osso está de acordo com as muitas 

variáveis que as influenciam, conforme comentado no parágrafo anterior. 

A análise dinâmico-mecânica (DMA) quando analisando compósitos de matriz 

polimérica, pode trazer informações relevantes com relação à interação do reforço 

com a matriz. Assim sendo, pode-se determinar a qualidade da interface entre os dois 

componentes (RONG et al., 2004). 

Na Figura 4-29 estão apresentadas as curvas de E’ e tan Delta por temperatura 

para ambas as formulações. Pode ser visto, como esperado, que o módulo de 

armazenamento de ambas as formulações diminui com o aumento de temperatura, 

resultado esse da maior mobilidade dos segmentos moleculares e do seu volume livre. 

Na região vítrea, essa diminuição é mais sutil, devido à inibição dos movimentos 

conformacionais, sendo possível apenas movimentos localizados. Com o aumento de 

temperatura, há uma queda acentuada do E’, associada à temperatura de transição 

vítrea (Tg); a Tg, na verdade, é uma faixa de temperatura onde começam os 

movimentos conformacionais, e com o aumento da temperatura, gradativamente, 
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aumentam a mobilidade da cadeia principal. Ela é usualmente determinada como a 

temperatura do pico da curva de tan Delta. 

 
Figura 4-29 Curvas de módulo de armazenamento e tan delta por temperatura para 

as duas formulações 

Observa-se que o valor de E’ da formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R é maior 

que o do PHBV/nHA/Vanco/nD-E em toda faixa de temperatura analisada, porém mais 

acentuada na região vítrea. Esse comportamento pode ser um resultado do efeito da 

elevada rigidez das partículas nD e nHA incorporadas na matriz; como visto na análise 

de TGA, a formulação do PHBV/nHA/Vanco/nD-E contém menor teor de nD, logo a 

influência das nanopartículas na rigidez do material é menor. Para a temperatura de 

37ºC, a formulação do rotoevaporador apresenta um E’ de 2394MPa, contra 2017MPa 

do PHBV/nHA/Vanco/nD-E, sendo 18,69% maior.  

A razão entre o módulo de armazenamento em uma temperatura da região 

vítrea (E’v) sobre o módulo em uma temperatura na região borrachosa (E’b) indica a 

efetividade do reforço na rigidez do material; quanto menor o valor, maior a efetividade 

(POTHAN; OOMMEN; THOMAS, 2003). Conforme pode ser visto na Tabela 4-9, a 

amostra do PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresenta uma razão  
𝐸𝐸′𝑣𝑣

𝐸𝐸′𝑏𝑏
�  inferior, significando que as nanopartículas nessa formulação apresentam uma 

maior efetividade de reforçar a matriz polimérica.  
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Tabela 4-9 Valores de módulo de armazenamento das formulações em diferentes 
zonas. 

Amostra E’v (-50ºC) 
(MPa) 

E’b (37ºC) 
(MPa) 

𝐸𝐸′𝑣𝑣
𝐸𝐸′𝑏𝑏
�  

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 4857,9 2394 2,03 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 3668,1 2017 1,82 

 

Na curva de tan Delta por temperatura, foi obtida a temperatura de transição 

vítrea, conforme dito anteriormente, como a temperatura do seu pico. A formulação 

do rotoevaporador apresentou uma Tg de 14,85ºC, inferior a 18,08ºC apresentada pela 

formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E. Uma Tg em temperatura maior indica que há uma 

maior restrição dos movimentos conformacionais; portanto a formulação 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E restringe mais efetivamente os movimentos conformacionais, 

provavelmente devido à uma melhor distribuição das nanopartículas.  

Considerando o estudo de compósitos, a intensidade do pico de tan Delta pode 

ser influenciada por alguns fatores; ele costuma ficar mais intenso com o aumento da 

fração volumétrica do reforço, pois um maior volume restringe mais efetivamente a 

movimentação das cadeias poliméricas, e consequentemente a dissipação de energia 

(ROMANZINI et al., 2013). A intensidade pode também ser um indicador da qualidade 

da interface matriz-reforço; a diminuição da intensidade do pico de tan Delta sugere 

uma melhor interface, com uma melhor adesão, e consequentemente menor 

dissipação de energia nessa região(CORREA; RAZZINO; HAGE, 2007; KUBÁT; 

RIGDAHL; WELANDER, 1990). 

Na curva de tan Delta por temperatura (Figura 4-29), o pico de tan Delta é 

menos intenso para a formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E, indicando que a interface 

reforço-matriz da formulação do PHBV/nHA/Vanco/nD-E é melhor, mesmo possuindo 

um menor teor de nanocargas, que é um fator que tende a aumentar a intensidade do 

pico. A melhor interface da formulação E reforça o argumento utilizado para ter 

apresentado uma temperatura de transição vítrea mais elevada. 
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4.7 Análise de liberação 

Antes de começar a análise de liberação de vancomicina, foi necessário 

primeiro obter uma curva de calibração do meio onde o fármaco foi liberado (PBS) 

com vancomicina. Foram usadas 14 soluções de concentração de vancomicina 

conhecidas, para poder relacionar a absorbância da alíquota coletada com a 

concentração de vancomicina liberada com base na Lei de Beer-Lambert (Equação 

(7)), que estabelece uma relação direta da absorbância com concentração do soluto. 

A curva de calibração obtida está apresentada na Figura 4-30, e a equação da reta 

obtida por ajuste linear foi: 𝐴𝐴𝑏𝑏𝐴𝐴 = (4,43283 𝑥𝑥 𝐶𝐶) + 0,00091; onde Abs é a absorbância 

lida e C a concentração da alíquota. 

 
Figura 4-30 Curva de calibração de vancomicina em PBS. 

A análise de liberação da vancomicina foi feita em triplicata. As curvas de 
liberação acumulada (%) e liberação acumulada (mg) versus tempo (h) para as duas 

formulações estão ilustradas na Figura 4-31 e Figura 4-32, respectivamente. Ambas 

as formulações apresentaram uma liberação inicial relativamente acentuada nas 

primeiras 24,25h, 3,18±0,49% (617,33±102,07 µg) e 1,93±0,36% (171,7±34,43 µg), 

para o PHBV/nHA/Vanco/nD-R e PHBV/nHA/Vanco/nD-E, respectivamente. Esse 
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acontecimento é resultado do fármaco próximo ou na superfície do disco, que facilita 

a rápida liberação, promovendo um efeito de liberação acelerada (burst release).  

Até o final do experimento, as formulações apresentaram um perfil de liberação 

controlado, liberando após 528h 7,11±1,26% (422,74±0,05188 µg) e 4,77±0,58% 

(1380,32±0,23658 µg), para o PHBV/nHA/Vanco/nD-E e PHBV/nHA/Vanco/nD-R, 

respectivamente. Demonstrando que para ambas as formulações é possível ter uma 

liberação controlada por até 22 dias. Esse resultado é positivo, visto que para controlar 

a infecção óssea (osteomielite) é desejada uma liberação controlada de 2 a 8 semanas 

(EL-KADY; FARAG; EL-RASHEDI, 2016). Akhtar, Pouton e Notarianni (1991) 

atribuem o segundo estágio de liberação do PHBV, estágio de liberação controlada, a 

liberação do fármaco aprisionado no interior da matriz polimérica através da formação 

de canais aquosos ou cadeias de poros; como não foi visto porosidade macrométrica 

na superfície dos corpos de prova, a difusão ocorrerá em nanoporos e entre as 

cadeias poliméricas (LI et al., 2014). O PHBV possui uma taxa de degradação muito 

lenta (XIN; WANG; TONG, 2009), portanto, o perfil da liberação é muito mais 

dependente da difusão do fármaco que da degradação do polímero (WANG et al., 

2007b). 

 
Figura 4-31 Curvas de liberação acumulada (%) para ambas as formulações. 
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A liberação lenta era esperada por se tratar de um material sem porosidade e 

altamente cristalino. A liberação é propiciada em regiões amorfas, pois nela a água 

penetra e solubiliza o fármaco para que ele possa difundir para fora do material, 

enquanto os materiais cristalinos, devido à organização bem compactada de suas 

cadeias poliméricas, agem como uma barreira à difusão do fármaco, portanto 

materiais semicristalinos tendem a ter uma liberação mais lenta. Além disso, nas 

formulações estudadas, a presença de nHA e nD pode controlar ainda mais a 

liberação da vancomicina, pois a ambas apresentam uma considerável habilidade de 

adsorção de fármacos, encontrando aplicações por si só como sistema de liberação 

de fármaco (DOROZHKIN, 2010; GIAMMARCO et al., 2016).  

Wang e colaboradores (2007b) estudaram a liberação de gentamicina 

adsorvida em nHA em microesferas de P(HB-co-10%mol HV) de massa molar (não 

especificada) de 23.500 g/mol. Em 21 dias de análise foram liberadas 16,6 e 15,6% 

de gentamicina para sistemas que utilizaram na metodologia de adsorção proporção 

em massa de 1:1 e 1:2 de nHA:gentamicina, respectivamente. No trabalho de Wang 

et al. (2007b) foi liberado mais que o dobro do observado no presente estudo. Porém, 

em seu trabalho, foi utilizado um PHBV com maior composição de HV, além de ter 

massa molar expressivamente menor. Esses dois fatores contribuem diminuição da 

cristalinidade e favorecimento da liberação mais acelerada. Além disso, eles avaliaram 

a liberação de 90mg de microesferas com diâmetro de 3-4 µm, logo, com uma maior 

razão superfície/volume, propiciando uma liberação mais acelerada devido a menor 

distância de difusão para que o fármaco saia de seu interior até sua superfície externa 

(WANG et al., 2007b). 

Já Gursel et al. (2002) avaliaram a liberação de sulperazone e gentamicina 

incorporadas em diferentes concentrações em matrizes de PHBV (7, 14 e 22%mol de 

HV) utilizando o material em forma de pinos de 10x3x3mm. Para o PHBV com 7%mol 
de HV incorporado com o fármaco sulperazone em uma proporção em massa de 5:1 

(PHBV:sulperazone), os autores observaram uma liberação lenta em 26 dias, em que 

dois dos três pinos analisados liberaram 17,1±2,4% e próximo de 12%. Os 12% de 

liberação para 26 dias de liberação foi pouco superior ao apresentado pela formulação 

R após 22 dias, porém, os copolímeros utilizados no trabalho de Gursel et al. (2002), 

possuem teores de HV superiores ao utilizado nesse estudo, originando polímeros 
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com menor cristalinidade. Além de que fármacos com maiores massas molares 

apresentam maior dificuldade para difundir entre as cadeias; sulperazone apresenta 

uma massa molar de 878,904 g/mol, enquanto vancomicina 1.449,300 g/mol. 

A partir da metodologia de dissolução dos discos, foi encontrado um teor de 

5,48±0,19 e 2,43±0,05% de vancomicina nos discos para a formulação 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R e PHBV/nHA/Vanco/nD-R respectivamente, indo de acordo 

com o visto no TGA e MEV. Por isso, conforme visto na Figura 4-32, a formulação R  

liberou mais vancomicina (mg). Baseado na média da massa liberada, a formulação 

R liberou 359,54 e 326,52% a mais que a formulação E até as medições em 24,25 e 

528h, respectivamente. 

 
Figura 4-32 Curva de liberação acumulada versus tempo para as diferentes 

formulações. 

Diferentes modelos de perfil de liberação são usados para representar o perfil 

de dissolução do fármaco, e então a interpretação quantitativa do perfil de liberação é 

facilitada pelo ajuste às equações matemáticas; entre os modelos criados, os que 

serão utilizados nesse estudo são o de ordem zero (Eq.(8)(9)), modelo simplificado de 

Higuchi (Eq.(10))  e Korsmeyer-Peppas (Eq.(11)) (COSTA; SOUSA LOBO, 2001). As 
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suas respectivas equações estão apresentadas em sequência conforme 

mencionadas: 

 
𝑄𝑄𝑖𝑖 = 𝑄𝑄0 + 𝑘𝑘0𝑚𝑚 

 
(9) 

Onde 𝑄𝑄𝑖𝑖 é a quantidade de fármaco dissolvido no tempo 𝑚𝑚, 𝑄𝑄0 é a quantidade 

de fármaco na solução (por muitas vezes, igual a zero) e 𝑘𝑘0 é a constante de liberação 

de ordem zero. 

 
𝑓𝑓𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐻𝐻𝑚𝑚

1
2�  

 
(10) 

Onde 𝑓𝑓𝑡𝑡 é a fração de fármaco liberado no tempo 𝑚𝑚 e 𝐾𝐾𝐻𝐻 a constante de 

dissolução de Higuchi. 

 
𝐹𝐹𝑡𝑡

𝐹𝐹∞
= 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛 

 
(11) 

Onde 𝐹𝐹𝑡𝑡é a quantidade de fármaco liberado no tempo t, 𝐹𝐹∞ a quantidade total 

de fármaco liberado num tempo infinito, 𝑎𝑎 uma constante cinética e 𝑖𝑖 um expoente de 

liberação. 

O modelo de ordem zero descreve um perfil de liberação com uma taxa de 

liberação independente da concentração de fármaco, onde haverá a liberação da 

mesma quantidade de fármaco por tempo, sendo o mecanismo de liberação ideal para 

aplicações que requerem concentração de fármaco constante sendo liberada com o 

tempo, entretanto, ele é dificilmente visto na prática (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

O modelo de Higuchi descreve uma liberação de fármaco solúvel em água ou um 

agente com baixa solubilidade incorporados em matrizes sólidas ou semi-sólidas, com 

perfil de um processo de difusão baseado na primeira lei de Fick, dependente da raiz 

quadrada do tempo (PACHECO et al., 2015). O modelo de Korsmeyer-Peppas 

costuma ser aplicado quando não se sabe o mecanismo de liberação de fármaco 

predominante ou quando este é uma combinação de mais de um processo (LOPES; 

LOBO; COSTA, 2005). Os perfis de liberação obtidos nesse trabalho foram ajustados 

para os modelos mencionados, os coeficientes de correlação (R2adj) e os parâmetros 

de liberação estão apresentados na Tabela 4-10, e as curvas no Apêndice B. 

 



112 
 

Tabela 4-10 Coeficientes de correção e parâmetros de liberação resultado do ajuste 
aos três modelos de liberação utilizados. 

Formulação Ordem zero Higuchi simplificado Korsmeyer-Peppas 
R2

adj 𝑘𝑘0 (𝑚𝑚𝑚𝑚 ℎ� ) R2
adj 𝐾𝐾𝐻𝐻 (h-1) R2

adj 𝑖𝑖 

E 0,8657 7,64x10-4 0,98932 1,76x10-2 0,98724 0,27 

R 0,9014 2,29x10-3 0,98876 2,16x10-2 0,98273 0,183 

  

O modelo de Higuchi simplificado foi o que apresentou o R2adj mais alto para 

ambas formulações, indicando que entre os modelos , esse é o mais apropriado para 

descrever o mecanismo de liberação, uma vez que apresentou melhor ajuste.  Por 

isso, indicando que o mecanismo predominante para as duas formulações foi o de 

liberação controlado pela difusão. O expoente 

𝑖𝑖 do modelo de Korsmeyer-Peppas, que para valores menores que 0,5 caracterizam 

uma liberação controlada pela difusão do fármaco, indicam também uma liberação por 

difusão; esse modelo apresentou valores de R2adj altos, porém inferiores ao do 

Higuchi. Porém, para validação desse modelo, a liberação tem de ocorrer 

unidirecionalmente e a razão comprimento espessura ser superior a 10 (COSTA; 

SOUSA LOBO, 2001), e a utilizada nesse trabalho foi de ~7,5. 

A faixa de concentração ideal de fármaco liberado para poder combater a 

infecção bacteriana deve estar entre a concentração mínima inibitória (MIC) e o limite 
de toxicidade. Para a vancomicina a MIC em Staphylococcus aureus é de 1µg/mL 

(MIHAILESCU et al., 2014) e o limite da toxicidade in vitro de 2000µg/mL (RATHBONE 

et al., 2011). Uma maneira de estimar se a concentração liberada estava de acordo 

com o desejado, foi utilizar a concentração de fármaco liberado considerando a massa 

liberada entre uma medição e a anterior, e o volume de 15mL de PBS. Como algumas 

medições foram feitas espaçadas por mais de 24h, nestes casos, a massa liberada 

entre elas foi dividia em períodos de 24h (assumindo uma taxa de liberação 

constante), estimando a concentração de fármaco liberado diariamente. Os resultados 

estão apresentados na Figura 4-33, em conjunto com uma reta relativa ao valor do 

MIC traçada para facilitar a comparação com o valor mínimo desejado. O limite de 

toxicidade não foi apresentado por ter uma concentração muito acima do liberado 

nesse estudo.  A Figura 4-34 apresenta apenas os resultados a partir do segundo dia, 

de forma a permitir a diferença dos valores encontrados com o do MIC.  
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A formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R, com exceção de dois períodos (7 e 9º 

dia), liberou concentrações superiores ao MIC. Diferentemente, a formulação 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E, além dos mesmos dois períodos (7 e 9º dia), a partir do 13º 

dia liberou concentrações inferiores ao MIC. Apesar da formulação E apresentar um 

perfil de liberação mais controlado, o teor de vancomicina utilizado nessa formulação 

foi insuficiente para promover uma liberação com concentrações satisfatórias por 

períodos superiores a 13 dias. A formulação R, apesar de ter liberado concentrações 

superiores ao MIC por grande parte dos 22 dias, elas estão muito mais próximas do 

MIC que do limite de toxicidade. Por isso, seria desejável aumentar o teor de 

vancomicina na formulação, ou mesmo promover uma taxa de liberação mais alta.  

 
Figura 4-33 Concentração liberada entre as medidas. Cada ponto apresentado 

representa a concentração de fármaco entre o período da medida anterior e o da 
medida em questão.  
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Figura 4-34 Concentração liberada entre as medidas no período de 48 a 528 horas. 
Cada ponto apresentado representa a concentração de fármaco entre o período da 

medida anterior e o da medida em questão. 

Para avaliar se a vancomicina permanece ativa após o processamento à altas 

temperaturas e consegue manter sua habilidade de inibir o crescimento bacteriano, 
foi realizado uma análise de inibição bacteriana do tipo disco difusão Kirby-Bauer para 

as diferentes composições. As fotografias dos discos, tiradas de 24h em 24h, onde 

pode ser observado os halos de inibição de cada disco testado, estão apresentadas 

na Figura 4-35, Figura 4-36 e Figura 4-37. O diâmetro de inibição foi calculado de 

acordo com a Equação (8); em casos onde o halo não se apresentava como uma 

circunferência simétrica, o diâmetro de inibição foi tomado como a média da maior e 

menor dimensão. Os valores estão resumidos e apresentados na Tabela 4-11.  

A formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-R, presente na Figura 4-35 e Figura 4-37, 
durante as 72h de análise inibiu o crescimento do Staphylococcus Aureus ATCC 

25923; entretanto, houve uma maior liberação nos dois primeiros dias, indo de acordo 

com o observado nos resultados de liberação. Já o PHBV/nHA/Vanco/nD-E, apesar 

de ter apresentado um diâmetro de inibição de 9,06±0,03 mm após 24h, apresentou 

uma acentuada diminuição do halo de inibição nos próximos dias, inclusive, no tempo 
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de 72h um dos discos não apresentou halo de inibição. Esse resultado está de acordo 

com a concentração de fármaco liberado, conforme visto na análise de liberação, o 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E liberou muito menos fármaco que o PHBV/nHA/Vanco/nD-R, 

pois a formulação contem menos fármaco, resultado das perdas oriundas ao método 

de preparação. Além disso, essa análise apenas considera a liberação de fármaco 

próximo da superfície, pois não tem o meio líquido para penetrar no interior do disco, 

solubilizar a vancomicina para que a mesma difunda para fora. 

Ambas as formulações apresentaram efeito de inibição bacteriana para 
Staphylococcus Aureus ATCC 25923, comprovando que o processamento por injeção 

à altas temperaturas (175-177ºC) ainda mantem a habilidade de inibição bacteriana 

da vancomicina.  

 
Figura 4-35 Evolução do halo de inibição de discos de PHBV/nHA/Vanco/nD-R 

(superior) e controle negativo. 
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Figura 4-36 Evolução do halo de inibição de discos de PHBV/nHA/Vanco/nD-E 

(superior) e controle negativo. 
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Figura 4-37 Evolução do halo de inibição de discos de PHBV/nHA/Vanco/nD-R 

(superior) e PHBV/nHA/Vanco/nD-E. 

Tabela 4-11 Evolução do diâmetro de inibição com o tempo. 

Formulações 
Diâmetro inibição (mm) 

24h 48h 72h 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R 12,38±0,90 10,59±2,04 4,82±1,26 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E 9,06±0,03 3,59±0,83 0,51±0,72 

 

Estudos sobre estabilidade térmica de antibióticos são escassos na literatura, 

mas em um deles, Traub e Leonhard (1995) investigaram a estabilidade térmica de 

62 agentes antimicrobianos à exposição a 50ºC por 30 minutos e 121ºC por 15 

minutos, e os dividiu em três categorias: termicamente estável, parcialmente 

termicamente estável e termicamente instável. Vancomicina foi uma das 25 

substâncias classificadas como termicamente estável. Em um estudo recente de Carli 
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e colaboradores (2018), vancomicina e ceftazidima, um fármaco termicamente 

instável, foram expostos a variações de temperatura que simulam a cura do PMMA, 

de forma a avaliar a sua estabilidade antes e após esse procedimento. As 

temperaturas atingiram 115,2ºC para simulação de espaçador tibial e 85,1ºC para 

espaçador femoral. Os autores concluíram que a bioatividade da vancomicina não se 

alterou, e o do ceftazidima reduziu pela metade apenas para o perfil femoral. O 

objetivo dos autores foi de quebrar o paradigma com relação à estabilidade térmica 

dos fármacos, abrangendo assim, as possibilidades dos ortopedistas na seleção do 

fármaco adequado, podendo usar fármacos conhecidos com termicamente instáveis. 

Entretanto a ambos os trabalhos utilizaram temperaturas muito inferiores que as 

utilizadas nesse estudo. A manutenção da atividade da vancomicina à altas 

temperaturas amplia as oportunidades de utilização da mesma. 

4.8 Análises biológicas 

A análise de indução inflamatória foi feita com fragmentos de corpos de prova 

das duas formulações. Essa análise é feita através da medição do óxido nítrico (NO), 

que é um mediador inflamatório, por tanto, a sua produção indica que os fragmentos 

dos corpos de prova cultivados em contato com macrófagos, induziram um processo 

inflamatório. Conforme apresentado na Figura 4-38, a produção de NO do dia 1 ao dia 

7, foi praticamente a mesma, cerca de 1 µM, sem diferenças significativas entre as 

duas formulações e próxima também da cultura controle; a produção de NO pelo 

controle positivo, LPS, em 24 horas na presença, foi de 70 µM. Portanto, pode-se 

concluir que a produção de NO foi mínima para os compósitos e não houve diferença 

na produção entre as diferentes metodologias de preparação, logo os compósitos não 

induzem um processo inflamatório. 

Na Figura 4-39 é possível ver as células em contato com os fragmentos e sem 

a presença de material, no dia 1 e dia 7. O crescimento celular para as culturas sem 

fragmento do compósito (D), é muito próxima da cultura com fragmento de 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R (E) e da cultura com fragmento de PHBV/nHA/Vanco/nD-E; 

(F). Como o crescimento celular foi o mesmo para a cultura controle e as com os 

 



119 
 

fragmentos dos corpos de prova, indica que as formulações não foram nem citotóxicas 

nem citostáticas.  

 
Figura 4-38 Comparativo da produção de NO pelas células com a presença dos 

compósitos, controle negativo, e LPS, controle positivo, avaliados após 1, 2, 5, 6 e 7 
dias. 
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Figura 4-39 Imagens da cultura controle sem material após 1 dia (A) e 7 dias de 

cultura (D), cultura com fragmento da formulação R após 1 dia (B) e 7 dias de cultura 
(E), cultura com fragmento da formulação E após 1 dia (C) e 7 dias de cultura (F). As 

regiões escuras na imagem correspondem aos fragmentos dos corpos de prova.  
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi realizada a formulação por injeção dos compósitos de 

PHBV/nHA/Vanco/nD, usando duas metodologias de mistura distintas: 

encapsulamento das cargas pelo PHBV (PHBV/nHA/Vanco/nD-E) e mistura por 

evaporação (PHBV/nHA/Vanco/nD-R). A metodologia usando encapsulados dá 

origem a microcápsulas com composição diferente da inicial devido a perdas 

associadas ao processo, conforme visto em trabalhos anteriores do grupo, essas 

perdas foram principalmente de nanodiamante e vancomicina. 

As propriedades mecânicas de flexão de ambas as formulações foram obtidas 

sem diferença significativa e elas ficaram de acordo com valores reportados para o 

osso humano trabecular da tíbia e trabecular e cortical retiradas da crista ilíaca. A 

formulação PHBV/nHA/Vanco/nD-E apresentou uma maior temperatura de transição 

vítrea e melhor interface, conforme visto por DMA. 

A cristalinidade do PHBV aumentou para as duas formulações, conforme visto 

tanto por DRX quanto por DSC, além de indicar que as partículas facilitaram a 

nucleação dos cristais. Porém, a temperatura de fusão se manteve praticamente 

inalterada. 

As duas formulações apresentaram um perfil de liberação de vancomicina 

lento. Indo de acordo com o esperado para o tratamento de osteomielite, onde a 

liberação controlada é desejada, uma vez que é possível liberar quantidades 

controladas de fármaco por um tempo maior. 

A vancomicina permaneceu ativa após o material ser processado junto com os 

outros componentes em uma injetora em temperaturas de até 178ºC, resultado 

surpreendente que abre portas para novas aplicações, estimulando novas pesquisas. 
As avaliações in vitro, indicam que os materiais não são citostáticos, citotóxicos 

e não induzem atividade inflamatória, sugerindo que sejam propícios para aplicação 

em contato direto com o corpo humano. 

Os resultados apresentados nesse trabalho mostram a possibilidade de 

confeccionar um nanocompósito biodegradável, que pode ser processado em 

geometrias complexas, bioativo, não citotóxico, com propriedades mecânicas 

compatíveis com regiões do osso humano, além de promover uma liberação 
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prolongada de vancomicina. Esse conjunto de características torna-o um material 

promissor para aplicações para preenchimento ósseo ou dispositivos ortopédicos de 

forma geral. 
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SUGESTÕES 

Sugere-se a realização de análises in-vivo em animais com quadro de 

osteomielite para avaliar tanto o perfil de liberação da vancomicina quanto a interação 

com as células e tecidos do hospedeiro. 

Sugere-se a otimização do teor de vancomicina utilizado, para liberar valores 

intermediários entre a concentração mínima inibitória e o limite de toxicidade. 

Sugere-se a prototipagem dessa formulação através de técnicas de manufatura 

aditiva, como impressora 3D, de forma a obter materiais poros com aplicação para 

arcabouço para regeneração óssea. 
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APÊNDICE A: ANÁLISE PONTUAL POR EDS 

 
Figura A-1 Micrografia da superfície de fratura do corpo de prova 

PHBV/nHA/Vanco/nD-R com aproximação de 200x usado para avaliação de EDS 
pontual. 

 
Figura A-2 Espectro de EDS pontual da região 17. 
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Figura A-3 Espectro de EDS pontual da região 18. 

 
Figura A-4 Espectro de EDS pontual da região 19. 
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Figura A-5 Espectro de EDS pontual da região 20. 

 
Figura A-6 Espectro de EDS pontual da região 21.  
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Figura A-7 Micrografia da superfície de fratura do corpo de prova 

PHBV/nHA/Vanco/nD-E com aproximação de 200x usado para avaliação de EDS 
pontual. 
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Figura A-8 Espectro de EDS pontual da região 11. 

 
Figura A-9 Espectro de EDS pontual da região 12. 
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Figura A-10 Espectro de EDS pontual da região 13. 

 
Figura A-11 Espectro de EDS pontual da região 14. 
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Figura A-12 Espectro de EDS pontual da região 15. 

 
Figura A-13 Espectro de EDS pontual da região 16. 
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Figura A-14 Micrografia do aglomerado de nHA com aproximação de 200x usado 

para avaliação de EDS pontual. 
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Figura A-15 Espectro de EDS pontual da região 6. 

 
Figura A-16 Espectro de EDS pontual da região 7. 
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Figura A-17 Espectro de EDS pontual da região 8. 

 
Figura A-18 Espectro de EDS pontual da região 9. 
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Figura A-19 Espectro de EDS pontual da região 10. 

 

 

 

 
Figura A-20 Micrografia da vancomicina com aproximação de 200x usado para 

avaliação de EDS pontual. 
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Figura A-21 Espectro de EDS pontual da região 1. 

 
Figura A-22 Espectro de EDS pontual da região 2. 
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Figura A-23 Espectro de EDS pontual da região 3. 

 
Figura A-24 Espectro de EDS pontual da região 4. 
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Figura A-25 Espectro de EDS pontual da região 5. 

 

 



151 
 

APÊNDICE B: MODELOS DE LIBERAÇÃO 

 

 
Figura B-1 Perfil de liberação das duas formulações com ajuste para o modelo de 

Ordem Zero. 
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Figura B-2 Perfil de liberação das duas formulações com ajuste para o modelo de 

Higuchi. 
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Figura B-3 Perfil de liberação das duas formulações com ajuste para o modelo de 

Kornsmeyer-Peppas. 
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