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RESUMO 

A utilização de células tronco, membranas bioativas, implantes ligamentares, dentre 
outras tecnologias, tem motivado as pesquisas por materiais biocompatíveis, 
osseointegráveis e acessíveis. Dentre estes materiais, a seda tem se destacado na 
engenharia de tecidos. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar as 
propriedades físico-químicas da seda e sua capacidade de osseointegração. Para 
tanto, amostras de seda autoclavadas e não autoclavadas foram submetidas a 
testes uniaxiais de tração, para determinar capacidade máxima de resistência, 
tensão, deformação e deformidade específica. Ensaios em SBF (Simulated Body 
Fluid) foram utilizados para analisar a bioatividade das amostras. Na avaliação 
microestrutural da seda, utilizou-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e os 
grupos funcionais foram determinados no espectrômetro com transformada de 
Fourier (FTIR). A capacidade de osseointegração foi avaliada em coelhos, que foram 
divididos em três grupos, de acordo com o tempo de permanência do implante (15, 
30 e 60 dias) e foram submetidos a procedimento cirúrgico, no qual a seda foi 
implantada em túnel ósseo na crista tibial. As amostras foram submetidas a posterior 
análise histológica. Quanto às características biomecânicas, é possível constatar 
que os tratamentos térmicos de esterilização reduziram a resistência e tensão das 
amostras de seda, com e sem sericina (p<0,05).  Por meio dos ensaios em SBF foi 
constatado que a seda apresenta excelente bioatividade, pois quando analisada em 
MEV e por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) observou-se presença de 
cristais que recobriram a superfície do material, cuja composição havia cálcio, 
fósforo e oxigênio. O FTIR indicou que a seda natural apresenta grupamentos 
amida, característicos de proteínas e àquelas submetidas ao SBF apresentam 
bandas de absorção para grupos fosfato, hidróxido e carbonato. Esses resultados 
indicam que os cristais desenvolvidos sobre as amostras pode ser hidroxiapatita. A 
análise histológica revelou resposta tecidual favorável. Com presença de 
osteoblastos ativos, neovascularização e tecido conjuntivo nos grupos 15 e 30 dias. 
Aos 60 dias houve evidência de remodelamento ósseo, devido à presença de osso 
lamelar e osteócitos. Diante disso, é possível inferir que a seda apresenta excelente 
bioatividade e é osseointegrável. Apesar de reduzir sua resistência após processo 
de esterilização, a seda ainda pode ser utilizada em situações que não requerem 
suporte de cargas mecânicas. 

Palavras-chave: Cirurgia experimental. Biomateriais. Implantes. Biocompatibilidade. 
FTIR. MEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

ABSTRACT 

The use of stem cells, bioactive membranes, ligament implants, among other 
technologies, has motivated the research for biocompatible materials, 
osseointegrated and affordable. Among these materials, silk has excelled in tissue 
engineering. In view of this, this study aimed to evaluate the physical and chemical 
properties of silk and its osseointegration capacity. For this, samples of autoclaved 
and not autoclaved silk were subjected to uniaxial tensile tests to determine 
maximum strength capacity, stress, strain and specific deformity. Testing in PBS 
(Simulated Body Fluid) were used to analyze the bioactivity of the samples. 
Microstructural evaluation of silk, used the scanning electron microscopy (SEM) and 
the functional groups were determined in the spectrometer Fourier transform (FTIR). 
The osseointegration capacity was evaluated in rabbits, which were divided into three 
groups, according to the implant length of stay (15, 30 and 60 days) and underwent 
surgical procedure in which the tissue was implanted into bone tunnel in tibial crest. 
The samples were submitted to subsequent histological analysis. As to the 
biomechanical characteristics of the tissue, it can be seen that the thermal sterilizing 
treatments reduced the strength and tension of the tissue samples, with and without 
sericin (p <0.05). Through emsaios in SBF it was found that silk has excellent 
bioactivity, because when analyzed by SEM and energy dispersive x-ray detector 
(EDS) there was presence of crystals recobriram the surface of the material whose 
composition was calcium, phosphorus and oxygen. FTIR indicated that natural silk 
presents amide groups characteristic of protein and those subjected to absorption 
bands apresnetam PBS for phosphate, hydroxide and carbonate. These results 
indicate that the crystals developed on the samples can be hydroxyapatite. 
Histological analysis revealed a favorable tissue response. With the presence of 
active osteoblasts, vessels and connective tissue in the groups 15 and 30 days. At 
60 days there was evidence of bone remodeling because of the presence of lamellar 
bone and osteocytes. Given this, it can infer that the silk has excellent bioactivity and 
is osseointegrated. Although reduce its strength after sterilization process, the silk 
may also be used in situations that do not require support mechanical loads 

Keywords: Experimental surgery. Biomaterials. Implants. Biocompatibility. FTIR. 
SEM. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de biomateriais para substituição de ligamentos articulares, promoção 

da cicatrização de diversos tecidos, scaffolds para células tronco, membranas 

osteogênicas, dispositvos cardiovasculares, dentre outros, é amplamente estudado 

na medicina humana. Em contrapartida, na medicina veterinária, tanto as pesquisas 

como a aplicação clínica, ainda é incipiente. Desta forma, a busca por biomateriais 

mais eficientes, de menor custo e fácil acesso motiva o desenvolvimento de diversas 

pesquisas.  

Para utilização em humanos e animais, o biomaterial necessita de 

características básicas que atendam a demanda biomecânica, funcional e fisiológica 

do tecido substituído. Segundo Roush (2007), as características ideiais de um 

implante incluem ser completamente inerte em termos imunobiológicos,  ter força, 

deformidade e elasticidade suficiente para manter a função, ser esterelizável, não 

alérgico, corrosivo ou tóxico. Por isso, até um biomaterial ter seu uso consolidado na 

rotina clínico-cirúrgica, é necessário promover diferentes testes, que avaliem as 

características físico-químicas, mecânicas e resposta biológica in vitro e in vivo.  

No que diz respeito aos biomateriais utilizados na substituição de ligamentos 

articulares ou reparação de fraturas ósseas, além das características comuns de 

biocompatibilidade supramencionadas, é necessário avaliar a capacidade de 

osseointegração. Segundo Martinek et al. (2002) e Chen (2009) a integração do 

implante ao osso é fundamental para a reconstrução bem sucedida de ligamentos. 

Pereira (2006) demonstra a importância da osseointegração de um implante, após 

adequada cirurgia, afirmando que o retorno a função normal dependerá do método 

de fixação do implante e de sua integração ao tecido ósseo. 

Para materiais não biodegradáveis, como implantes ósseos de titânio e poli 

(metil-metacrilato) (PMMA), a preocupação está focada nas características de 

bioatividade e biocompatibilidade de suas superfícies. No entanto, para materiais 

biodegradáveis, também deve haver preocupação com o microambiente no qual o 

material será exposto, tendo em vista que o mesmo pode ser sensível, por exemplo, 

a alterações na concentração de íons e mudanças de pH, podendo afetar 

significativamente sua degradação, podendo ou não favorecer a formação óssea. 

Em outras palavras, a preocupação é não apenas com o material em si, mas 
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também com sua interação nos tecidos adjacentes, fluidos e plasma, bem como a 

vitalidade de osteoblastos e potencial de toxicidade (PAN et al., 2010).  

Na última década, diferentes polímeros biodegradáveis sintéticos e naturais, 

tais como ácido poliláctico, ácido poliglicólico e fibras de colágeno têm sido 

investigados para substituição de ligamentos. Entretanto, mesmo que estes 

materiais demonstrem potencial significativo, melhorias ainda são necessárias para 

superar as propriedades mecânicas inadequadas, as rápidas taxas de degradação, 

produção de substâncias de degradação tóxicas e a falta de métodos de 

esterilização viáveis para sua aplicação cirúrgica (FARÈ et al., 2013). 

A seda é utilizada, clinicamente, como um material de sutura há décadas e, 

recentemente, ganhou interesse como biomaterial para engenharia de tecidos, 

sendo utilizada na produção de uma variedade de biomateriais, tais como géis, 

filmes e esponjas para aplicações médicas. Possui resultados promissores na 

cicatrização de feridas e na engenharia de tecidos de osso, cartilagem, tendão e 

tecidos de ligamento (VEPARI; KAPLAN, 2007; ALTMAN et al., 2003). 

Rockwood et al. (2011) e Elices et al. (2011) relatam que a seda, derivada de 

casulos de Bombyx mori, tem notáveis propriedades mecânicas, sua grande 

resistência e capacidade de deformação permitem absorver grande quantidade de 

energia antes de romper-se, tem taxas de degradação controlável de horas a anos e 

pode ser quimicamente modificada para alterar propriedades de superfície ou para 

mobilizar fatores de crescimento. Diante disto, o presente estudo tem como objetivos 

avaliar as características físico-químicas da seda e a osseointegração da mesma, 

utilizando coelhos como modelo experimental. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Síntese e propriedades físico-químicas da seda 

A seda é definida como um polímero natural, produzido por algumas larvas de 

lepidópteros, tais como bichos-da-seda, além de artrópodes, como as aranhas. Na 

natureza, são geralmente sintetizadas dentro de glândulas especializadas e diferem 

amplamente na composição, estrutura e propriedades dependendo de sua origem. 

As categorias mais pesquisadas e de maior interesse econômico são as sedas 

oriundas do bicho-da-seda (Bombyx mori) e de aranhas (Nephila clavipes e Araneus 

diadematus) (ALTMAN et al., 2003; LIU; ZHANG, 2014).  

O bicho-da-seda é a lagarta de uma espécie de mariposa (Bombyx mori 

Linn.), pertencente à ordem dos Lepidópteros, família Bombycidae. Os bichos-da-

seda são insetos holometábolos, ou seja, apresentam metamorfose completa. O 

inseto passa por quatro estágios morfológicos distintos durante seu ciclo de vida: 

ovo, lagarta, pupa ou crisálida, e adulto ou mariposa (FIGURA 1). Durante a fase 

larval, o inseto passa por quatro ecdises de exoesqueleto e por cinco idades ou 

instar, compreendendo aproximadamente 27 dias. No quinto instar, o inseto 

interrompe sua alimentação e começa a tecer o casulo, transforma-se em pupa e em 

torno de 12 dias sofre nova metamorfose, tornando-se mariposa (FERNANDEZ et 

al., 2005). 

Figura 1 – Ciclo biológico de Bombyx mori, evidenciando a 
fase larval, o casulo formado e a mariposa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fernandez et al. 2005. 
 

O fio de seda é constituído de três componentes protéicos: a fibroína, a 

sericina e a P25. Estas proteínas são, usualmente, secretadas em estado líquido e 
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quando entram em contato com o ar solidificam (MONDAL; TRIVEDY; KUMAR, 

2007). A síntese e secreção destes componentes ocorre num par de glândulas 

labiais, denominadas sericígenas, localizadas em ambos os lados do canal 

alimentar. Estas estruturas glandulares são divididas em regiões posterior, média e 

anterior, cujos produtos secretados diferem entre si.  

A porção posterior da glândula é especializada na secreção da fribroína e a 

glicoproteína P25, enquanto a sericina é proveniente da região glandular média. Já o 

papel da porção anterior da glândula sericígena é pouco conhecido, porém acredita-

se que a retirada de água e outras modificações promovidas nesta região são 

cruciais para a conversão da seda líquida para o estado sólido (ELICES et al., 2011; 

FEDIC; ZUROVEC; SEHNAL, 2002; SEHNAL; AKAI, 1990).  

Estruturalmente, cada fio de seda consiste em dois filamentos de fibroína 

associado a P25, revestidos pela sericina (FIGURA 2). Mais externamente, ainda 

existe um revestimento de uma variedade de outras proteínas, cuja função é 

proteger o casulo contra micro-organismos e predadores (HARDY; SCHEIBEL, 

2010). 

Figura 2 – Ilustração esquemática da 
estrutura da seda, que 
evidencia dois filamentos de 
fibroína e o recobrimento 
pela sericina e outras 
proteínas responsáveis pela 
proteção do casulo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Fonte: Hardy e Scheibel, 2010. 
 

A fibroína é composta por duas subunidades, sendo uma cadeia pesada (H-

cadeia) de ~350 kDa; ligada a uma cadeia leve (L-cadeia) de ~25kDa, através de 

pontes dissulfeto. Cerca de 93% de sua sequência de aminoácidos consiste em 

Sericina Fibroína 

Proteínas de revestimento 



19 

 

glicina, alanina, serina e tirosina. A glicoproteína P25 está associada a estas cadeias 

por interações hidrofóbicas, não covalentes (HARDY; RÖMER; SCHEIBEL, 2008; 

SEHNAL; AKAI, 1990). Inoue et al. (2000) afirmam que as razões molares entre H-

cadeia : L-cadeia : P25 correspondem a 6 : 6 : 1. Em nível molecular, os filamentos 

de fibroína possuem domínios amorfos (seda I) e cristalinos (Seda II) (FIGURA 3).  

Os domínios amorfos caracterizam-se pela presença de aminoácidos com 

cadeias laterais mais volumosas, responsáveis pela deformabilidade dos fios, ao 

passo que os domínios cristalinos, caracterizados por uma elevada porcentagem de 

alanina, glicina, serina e cadeias laterais curtas, correspondem a uma estrutura 

secundária em folhas-β sobrepostas, proporcionando resistência (PADAMWAR; 

PAWAR, 2004). 

Segundo Zhang (2002), a proteína de sericina é composta por 18 

aminoácidos, a maioria dos quais tem grupos laterais fortemente polares tais como 

hidroxilo, carboxilo e grupos amino. A sericina constitui 25-30% da proteína da seda 

e envolve as fibras de fibroína em sucessivas camadas adesivas, que ajudam na 

formação do casulo. A maior parte da sericina é removida durante a produção 

industrial da seda, sendo descartada em águas residuais. A produção de seda no 

mundo é equivalente a 400.000 toneladas de casulos secos, cujo processamento 

produz cerca de 50.000 toneladas de sericina. Se esta proteína é recuperada e 

reciclada, pode representar um benefício econômico e socioambiental significativo. 

A sericina dentre suas inúmeras propriedades, resiste a oxidação, é 

antibacteriano, resistente aos raios UV, absorve e libera umidade facilmente. Pode 

ser reticulada, copolimerizada, e misturada com outros materiais, especialmente 

polímeros artificiais, para produzir materiais com características melhores. Desta 

forma, os materiais modificados com sericina ou ela própria são úteis como 

biomateriais degradáveis, materiais biomédicos, membranas funcionais, fibras e 

tecidos (ZHANG, 2002). 

Por ser facilmente encontrada a um custo relativamente menor, a seda e seus 

constituintes têm sido utilizados como alternativa a materiais de uso já consolidado, 

tais como as matrizes extracelulares predominantemente compostas por nanofibras 

de colágeno e proteoglicanos. O uso terapêutico destes materiais para a substituição 

ou restauração tecidos é limitado devido ao alto custo. Uma alternativa atraente é o 

uso de combinações de polímeros menos onerosos, como a seda (HARDY; 

SCHEIBEL, 2010). 
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Figura 3 – Representação esquemática 
da fibroína, demonstrando as 
regiões amorfas (vermelho) e 
regiões cristalinas (lilás), na 
qual é evidenciado detalhe da 
estrutura em folhas-β 
sobrepostas. 

 

Fonte: Elices et al. 2011. 

As proteínas da seda também tiveram seu uso relatado na produção de 

medicamentos, partindo do princípio que, para um medicamento ter seu efeito 

otimizado, é necessário que sua liberação seja controlada, particularmente nos 

casos de drogas que possuam efeitos colaterais indesejáveis (HARDY; RÖMER; 

SCHEIBEL, 2008). Semelhante a outras fibras têxteis comuns utilizadas em 

aplicações biomédicas, tais como poliéster, a seda contém vários grupos funcionais 

polares que podem melhorar a absorção de várias drogas (MONDAL; TRIVEDY; 

KUMAR, 2007). 

Na reconstrução de ligamentos articulares, muitos pesquisadores têm se 

voltado ao uso da seda na substituição do ligamento cruzado anterior de humanos, 

analisando as propriedades físico-químicas e biomecânicas in vitro. Li e Snedeker 

(2013), em estudo experimental utilizando a seda como scaffold para reconstrução 
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do ligamento cruzado anterior (LCA), afirmaram que os fios de seda possuem 

comportamento biomecânico semelhante a este ligamento.  

Farè et al. (2013), realizou estudo in vitro sobre as caracteristicas estruturais 

das fibras da seda, concluindo que a mesma possui propriedades mecânicas 

semelhantes ao LCA e não apresenta citotoxicidade em cultivo celular. Liu et al. 

(2007), pesquisaram a biocompatibilidade e propriedades físicas da seda 

modificada, pela retirada da sericina e inclusão de gelatina. Constataram que, após 

modificação, as caracteristicas mecânicas foram superiores em relação a seda 

natural. Ainda enfatizaram que o baixo potencial inflamatório e maior 

biocompatibilidade das fibras modificadas, tornou-as candidatas promissoras para 

reconstrução de ligamentos. Shi et al. (2013) utilizou scaffolds de fibroína 

modificados por hidroxiapatita de baixa cristalinidade, com a finalidade de avaliar a 

capacidade osteogênica das mesmas. Os autores concluíram que o scaffold 

desenvolvido aumenta a osteogênese, dispensando a necessidade de aplicação de 

citocinas ou fatores de crescimento, minimizando, desta forma, riscos e custos 

inerentes a estes procedimentos. Ainda afirmam que, futuramente, este scaffold 

pode ser aplicado na osseointegração de ligamentos. 

 

2.2. Tecido ósseo e osseointegração de implantes 

Tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo. É o principal 

constituinte do esqueleto, atuando como reserva de cálcio, fosfatos e outros íons. 

Além disto, protege órgão vitais, proporciona sustentação de partes moles e 

assegura a locomoção. É formado por uma matriz extracelular calcificada e 

apresenta três tipos de células: osteoblastos, osteócitos, osteoclastos (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004). 

Os osteoblastos são células originadas de células mesenquimais presentes 

na medula óssea. Se dispõe sobre a superfície óssea e quando se encontra em 

intensa atividade são cubóides. Por sintetizarem a parte orgânica da matriz óssea, 

os osteoblastos apresentam características ultra-estruturais de células sintetizadoras 

de proteínas, incluindo retículo endoplasmático e complexo de Golgi abundantes, e 

presença de várias vesículas secretórias. Uma vez aprisionado pela matriz 

sintetizada, o osteoblasto passa a ser denominado osteócito. Já os osteoclastos são 

células gigantes, ramificadas e multinucleadas. Estas células secretam íons H+, 
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colagenases e outras hidrolases que atuam digerindo a matriz óssea, promovendo a 

reabsorção óssea (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; FLORENCIO-SILVA et al., 

2015). 

A parte inorgânica constitui grande parte da matriz óssea, composta 

principalmente por cálcio e fosfatos. Há também magnésio, potássio, sódio e outros 

íons, em menores proporções. Os íons cálcio e fosfóro formam pequenos cristais de 

HA - Ca10(PO4)6(OH)2. A parte orgânica da matriz é formada essencialmente por 

fibras de colágeno tipo I e pequenas quantidades de proteoglicanos e glicoproteínas 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

O processo de cicatrização de falhas ósseas e a interação deste tecido com 

um implante, contituem mecanismos muito complexos. Um dos processos de 

cicatrização e regeneração óssea de maior interesse atualmente é a 

osseointegração ou osteointegração, que refere-se a uma ligação estrutural e 

funcional direta entre osso e superfície de um implante, permitindo o suporte de 

cargas.  

Um implante é considerado osseointegrável quando não existe movimento 

relativo entre implante e osso com o qual ele tem contato direto (MAVROGENIS et 

al., 2009). Essencialmente, o processo de osseointegração reflete um ponto de 

ancoragem. Mecanismo através do qual os componentes não vitais, como os 

implantes, podem ser seguramente incorporado no osso vivo, persistindo sob todas 

condições normais de cargas mecânicas (BRANEMARK, 1983).  

Diferentemente da osseointegração, a osteoindução é o processo que ocorre 

em qualquer tipo de cicatrização óssea, compreendendo o recrutamento e 

diferenciação de células imaturas em osteoblastos. Já a osteocondução refere-se a 

capacidade do osso crescer sobre uma superfície. Sendo assim, a osseointegração 

não é um evento isolado, pois depende da ocorrência prévia dos fenômenos de 

osteoindução e osteocondução (ALBREKTSSON; JOHANSSON, 2001). 

Segundo Khan et al (2012), para que ocorra o processo de osseointegração, 

são necessários alguns pré-requisitos. O material a ser implantado deve ser 

bioinerte ou bioativo, neste último caso consiste em implantes que causem reação 

tecidual favorável, seja pelo estabelecimento de ligações químicas com o tecido ou 

na promoção de atividades celulares envolvidas na formação da matriz óssea. Além 

disto, é necessário que o material tenha uma superfície atraente a deposição óssea 

e estabilidade adequada no local. 



23 

 

Estudos experimentais utilizando, principalmente, modelos animais têm 

demonstrado a importância da osseointegração de enxertos e implantes, por meio 

de análises histológicas, mecânicas e clínicas. Arnoczky et al. (1988) estudaram a 

evolução do crescimento ósseo nas próteses ligamentares e a fixação biológica  

destas em cães adultos. Constataram que havia um crescimento ósseo trabecular 

de alguns enxertos; enquanto, em outros, um crescimento de tecido fibroso ao redor, 

apresentando performance mecânica inferior. Chen (2009) argumenta que o 

sucesso da reconstrução do ligamento cruzado anterior depende da adequada 

osseointegração do implante ao túnel ósseo, pois possibilita uma rápida reabilitação 

e pequenas chances de recidivas. Grana et al. (1994) demonstraram em coelhos 

que, após realização da reconstrução do ligamento cruzado cranial, a partir da 

terceira semana, a integração do enxerto ao túnel ósseo é mais resistente que o 

enxerto na porção articular. No mesmo seguimento de estudo, Blickenstaff et al. 

(1997) verificaram  que, com 12 semanas, os enxertos rompem na porção articular e 

mantêm a porção incorporada ao túnel ósseo intacta. 

Baxter et al. (2010) afirmam que a incorporação de um material implantado ao 

túnel ósseo é o requisito básico para prolongar sua adequada função. Por isso, 

diversos estudos têm investigado este processo de cicatrização por métodos 

histológicos, imunohistoquímicos, clínicos e por técnicas moleculares em animais de 

laboratório, bem como em seres humanos. Entretanto, o processo de 

osseointegração de implantes ainda é um processo biológico complexo e pouco 

compreendido, que é influenciado por múltiplas variáveis cirúrgicas e pós-

operatórias, incluindo o tipo de material utilizado, método de fixação, movimento 

exercido pelo implante bem como as cargas atuantes sobre o mesmo e a localização 

do defeito ósseo (EKDAHL et al., 2008). 

O processo de osseointegração de um material envolve uma cascata de 

eventos celulares e bioquímicos, semelhantes aos eventos que ocorrem num 

processo de cicatrização óssea. Segundo Ekdahl et al. (2008), pouco tempo após a 

colocação de um implante ocorre uma resposta inflamatória. Neutrófilos e 

macrófagos estão presentes cerca de 4 dias após a cirurgia, produzindo citocinas e 

contribuindo para formação inicial de tecido cicatricial fibroso entre o material 

implantado e o túnel ósseo. Alguns estudos têm demonstrado a presença de 

importantes proteínas e fatores de crescimento que circundam o material 

promovendo a osseointegração, dentre eles a proteína óssea morfogenética  2 e 7 
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(BMP – 2 e 7) e a osteopontina, que é uma glicoproteína  fosforilada expressa por 

vários tipos de células. No tecido ósseo, a osteopontina representa a proteína mais 

abundante da matriz não colágena, concentrada nas interfaces ósseas (linhas de 

cimentação e lâminas limitantes), sendo essencial para a adesão e atividades de 

osteoblastos e osteoclastos (YANG et al., 2013). De acordo com Mckee et al. (2011), 

na cicatrização óssea, após perfuração óssea e outras formas de cortes cirúrgicos, 

foi constatado secreção de osteopontina por macrófagos e por linhagens de células 

osteoblásticas, sugerindo que a osteopontina atua na opsonização de macrófagos, 

os quais promovem fagocitose de detritos ósseos, além da formação de uma linha 

de cimento nas margens da ferida que integra o novo tecido ósseo ao osso 

perfurado já existente. Já, as BMP’s 2 e 7 promovem uma neoformação óssea 

produzindo uma área propícia para instalação de implantes. Estas atuam sobre 

células mesenquimais indiferenciadas, induzindo sua conversão em células 

osteoprogenitoras (CIRANO et al., 2007).  

DesRosiers, Yahia e Rivard (1996) relatam que cada fase do processo de 

osseointegração é regulado por um complexo de cascatas de citocinas, promovendo 

a proliferação celular, a diferenciação, a quimiotaxia, remodelação da matriz, e 

síntese da matriz óssea. Além das BMP’s e osteopontinas os autores citam o fator 

de crescimento semelhante à insulina (IGF), metaloproteinases da matriz (MMPs), 

fator de crescimento de fibroblastos (FGF), fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGFs), e fatores de crescimento derivado de plaquetas (PDGFs). 

O PDGF atua na fase inflamatória aguda, em até 3 a 6 semanas de pós-

operatório, onde ocorre a adesão das plaquetas, estimula crescimento de 

fibroblastos, síntese de ácido araquidônico e prostaglandinas, promovendo a 

cicatrização inicial do túnel ósseo (KURODA et al., 2000). Embora a inflamação seja 

essencial para cicatrização, esta fase deve ser transitória. Desta forma, um retorno 

precoce a atividade física ou exercícios intensos podem causar micromovimentos do 

enxerto no interior do túnel, culminando em microtraumas no tecido cicatricial recém-

formado, assim a resposta inflamatória persiste, levando a ativação dos 

osteoclastos, que por sua vez promovem a reabsorção óssea (HANTES et al., 

2004). O IGF é uma citocina que também atua na fase inflamatória inicial como 

agente quimiotático, no recrutamento de fibroblastos e células inflamatórias. 

De acordo com Muller, Bowman Junior e Bedi (2013) em 8 semanas de pós-

operatório já existem uma infiltração de macrófagos, células-tronco e tecido de 
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granulação, que contém colágeno tipo III e produz FGF e VEGFs, os quais 

estimulam a angiogênese e produção de fibroblastos.  Já as MMP’s estão presentes 

num estágio mais tardio da osseointegração, durante a fase de proliferação e 

diferenciação do tecido, degradando a matriz tecidual provisória, ao passo que é 

sintetizado e depositado uma nova matriz extracelular com crescimento ósseo 

progressivo.  

Apesar das inúmeras substâncias e células promotoras da osseointegração, 

existem fatores que a inibem, incluindo a excessiva mobilidade ou micromovimento 

do implante, porosidade inadequada do implante, radiação e agentes farmacológicos 

tais como a ciclosporina A, drogas antineoplásicas e anti-inflamatórias não 

esteroidais, especialmente inibidores seletivos da COX-2 (OTSUKI et al., 2006; 

PABLOS et al., 2008; SUMNER et al., 1990). 

Diferentes tipos de células, fatores de crescimento e citocinas estão 

envolvidos de forma coordenada durante a fase inflamatória, formação e 

remodelação óssea. Isto significa que o processo de osseointegração não deve ser 

encarado como uma reação exclusiva a um implante específico, mas como uma 

resposta tecidual básica e endógena do osso, que ocorre independentemente do 

material utilizado. Desta forma, a pesquisa por biomateriais osseointegráveis tem 

como objetivo final, controlar, guiar e/ou promover rapidamente uma ligação 

estrutural e funcional direta entre o osso e a superfície do implante, permitindo o 

precoce suporte de cargas e, consequentemente, a redução do tempo de 

recuperação do paciente (MAVROGENIS et al., 2009). 

 

2.3. Técnicas para caracterização de materiais 

 

 2.3.1. Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

 Os métodos espectrométricos constituem amplo grupo de métodos analíticos, 

que estuda diferentes interações entre radiação e matéria. Os métodos 

espectrométricos mais amplamente utilizados são os relacionados com a radiação 

eletromagnética (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002).   

Ondas eletromagnéticas são caracterizadas pela oscilação de campos 

elétricos e magnéticos. O conjunto de ondas eletromagnéticas de todas frequências 

possíveis é denominado espectro de radiação eletromagnética (LEITE; PRADO, 

2012). A radiação infravermelha corresponde à parte do espectro eletromagnético 
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situada entre as regiões do visível e micro-ondas (FIGURA 4) (SILVERSTEIN; 

BASSLER; MORRILL, 1979).  

A radiação infravermelha foi descoberta por William Herschel, no inicio do 

século XIX, que constatou outros componentes da radiação eletromagnética com 

energias abaixo da luz vermelha, denominando de infravermelho. Percebeu que 

essa energia aumentava ou diminuía a temperatura de diferentes compostos 

químicos, e o primeiro espectro foi obtido utilizando um termômetro como detector. 

Por volta de 1900, Coblentz obteve espectros de absorção no infravermelho de um 

grande número de compostos orgânicos em estados sólido, líquido e gasoso 

(OLIVEIRA, 2001; SALA, 2008). 

Geralmente, o termo “infravermelho” se refere a qualquer radiação 

eletromagnética situada entre a faixa de 0,7 a 100 µm. No entanto, a região entre 2,5 

e 25 µm (4000 a 400 cm-1) é considerada a mais adequada para análise química 

(DOYLE, 1992).  

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica de inestimável 

importância na análise orgânica qualitativa. O uso desta técnica de análise 

apresenta diversas vantagens, tais como redução no tempo de análise, diminuição 

substancial nas quantidades de amostra necessária, ampliação da capacidade de 

identificar ou caracterizar estruturas complexas e não destruição da amostra 

(LOPES; FASCIO, 2004). 

A espectroscopia no infravermelho consiste na medição de absorção de 

diferentes frequências de infravermelho através de uma amostra, determinando os 

grupos funcionais que constituem o material analisado (HSU, 1997). As posições 

das bandas de absorção no espectro de infravermelho podem, de maneira geral, ser 

apresentadas em número de ondas ou comprimento de onda. A unidade mais 

utilizada atualmente é número de ondas, compreendendo o número de ondas por 

unidade de comprimento (cm-1, centímetro recíproco) (SILVERSTEIN; BASSLER; 

MORRILL, 1979; HSU, 1997). Segundo Skoog, Holler e Nieman (2002), esta 

preferência se deve a direta proporcionalidade que existe entre número de ondas e a 

frequência ou energia de absorção no infravermelho. 

A radiação infravermelha possui frequência e energia relativamente baixas, 

que não são suficientes para mudar a configuração de elétrons de uma molécula, tal 

como ocorre com raios-X ou radiação ultravioleta. A baixa energia das radiações no 

infravermelho modifica somente as vibrações ou rotações das moléculas (LEITE; 
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PRADO, 2012). Sendo assim, é fundamentada nas vibrações dos átomos numa 

molécula, obtendo um espectro no infravermelho pela passagem de radiação 

infravermelha através de uma amostra, determinando a fração da radiação incidente 

que é absorvida em cada frequência ou comprimento de onda (HAACK, 2010). 

 

Figura 4 – Relação entre radiação infravermelho e outros tipos de radiação no 
espectro eletromagnético. 

 
Fonte: Pavia et al., 2010. 

 

Em temperaturas acima de zero absoluto, todos átomos que constituem uma 

molécula estão em contínua vibração. Quando a frequência de uma vibração 

específica é igual à frequência da radiação infravermelho incidente na molécula, há 

absorção desta radiação (HSU, 1997). Contudo, para que ocorra absorção da 

radiação infravermelho também é necessário uma alteração no momento dipolar 

elétrico da molécula, em consequência de sua vibração (STUART, 2004). O 

momento dipolar é determinado pela magnitude de diferença de cargas e pela 

distância entre os centros de carga. Assim, a vibração origina um campo elétrico que 

pode interagir com o campo elétrico associado a radiação eletromagnética, 

resultando na absorção de energia radiante (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2002). 

Existem dois tipos de vibrações moleculares: deformações axiais e as 

deformações angulares. Uma vibração de deformação axial corresponde ao 

movimento rítmico ao longo do eixo da ligação de forma que a distância interatômica 

aumente e diminua alternadamente. Já as vibrações de deformação angular ocorrem 

quando há variações dos ângulos de ligação em um grupo de átomos ou  deste 

grupo de átomos em relação à molécula como um todo (SILVERSTEIN; BASSLER; 

MORRILL, 1979). 

Em meados da década de 1960, ocorreu grande avanço na tecnologia dos 

espectrômetros de infravermelho, com o desenvolvimento de espectrômetros 
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interferométricos, utilizando a transformada de Fourier. Em contraste com os antigos 

instrumentos dispersivos, cujos espectros eram obtidos numa varredura mais lenta, 

os instrumentos interferométricos permitem obter considerável região espectral de 

uma única vez e em tempo reduzido (SALA, 2008). O interferômetro consiste num 

divisor de feixe, dividindo a luz em dois caminhos. Em seguida, os dois feixes são 

recombinados de modo que haja interferência entre eles (GRIFFITHS, 1983). A 

recombinação dos feixes faz-se reenviando-os ao divisor através de dois espelhos 

(CATELLI; VICENZI, 2001). 

O desenho do caminho óptico produz um padrão chamado de interferograma, 

que é um sinal complexo, que contém todas as frequências que constituem o 

espectro de infravermelho. Com uma equação matemática conhecida como 

transformada de Fourier é possível separar as frequências de absorção individuais 

do interferograma (FIGURA 5), produzindo um espectro praticamente idêntico ao 

obtido com um espectrômetro dispersivo, mas com as vantagens de ter maior 

sensibilidade e obter resultados mais rápidos (PAVIA et al., 2010). 

 

Figura 5 – Diagrama esquemático de um espectrômetro no 
infravermelho com transformada de Fourier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       Fonte: Pavia et al., 2010. 
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2.3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um dos instrumentos mais 

utilizados na pesquisa de materiais. Este equipamento pode fornecer informações 

acerca das características topográficas, morfológicas e estruturais. Além disto, é 

capaz de determinar os componentes químicos do material analisado, através de 

espectroscopia por energia dispersiva (LEONARD; CHANDLER; SERAPHIN, 2012). 

No início do século XX, a microscopia ótica havia alcançado o limite máximo 

de resolução. Uma vez que a qualidade das lentes não oferecia mais possibilidades 

para progresso, a alternativa para conseguir maior resolução seria através da 

utilização de radiações com menor comprimento de onda. Em 1931, Knoll e Ruska 

desenvolveram um instrumento que, pela primeira vez, superou a resolução do 

microscópio com luz visível. Em 1942, foi construído, por Zworykin, o primeiro MEV 

para exame de superfícies de amostras, que atingiu resolução de 50 nm. 

Aproximadamente em 1950, Oatley em Cambridge retomou o desenvolvimento do 

MEV, com características modernas, como utilização de elétrons secundários e 

retroespalhados (MANNHEIMER, 2002). 

Na microscopia de luz, a capacidade de visualização de uma amostra ocorre 

como resultado de sua interação com as ondas de luz usadas para iluminá-lo. Essa 

interação ocasiona um desvio das ondas quando estas passam pelo objeto. Objetos 

muito pequenos não ocasionarão quaisquer desvios detectáveis nas ondas e, 

portanto, permanecerão invisíveis. Desta forma, quanto menor o comprimento de 

onda, menor será o objeto que poderá ocasionar desvios das ondas e melhor será o 

poder resolvente do microscópio (GALETTI, 2003). 

Na microscopia eletrônica, a radiação empregada é a de feixe de elétrons, 

que em condições apropriadas apresentam propriedades ondulatórias. Sabe-se que 

menores comprimentos de onda (λ) estão associados a maior capacidade de 

visualização da imagem e que quanto mais energético for um elétron, menor será 

seu comprimento de onda. Assim, dependendo de sua energia, um elétron pode 

apresentar um comprimento de onda comparável ao diâmetro típico de um átomo, 

cerca de 3 angstrons (Â). Este comprimento representa enorme diferença em 

relação ao comprimento de onda médio da luz visível (λ = 6000 Â), que é o 

parâmetro básico do microscópio ótico (VALADARES, 1992 ; GALETTI, 2003). Desta 

forma, quando foi concebida a ideia de utilizar elétrons para obtenção de imagens, 

foi idealizado aproveitar de comprimentos de onda muito pequenos, na ordem das 
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dimensões atômicas e, desta forma atingir grandes ampliações da imagem 

associados a ganhos significativos de resolução (VALADARES, 1992).  

A fonte de geração de elétrons de um microscópio eletrônico de varredura é 

denominada de canhão, composto basicamente por um filamento (cátodo) e um 

ânodo. O filamento, geralmente de tungstênio ou hexaboreto de lantânio, é aquecido 

através da aplicação de altas voltagens, alcançando temperatura de 

aproximadamente 2500ºC, promovendo a emissão termiônica de elétrons. O feixe de 

elétrons é acelerado pela diferença de potencial criada entre filamento e ânodo. Na 

sequência, o feixe é focalizado sobre a amostra por uma série de lentes 

eletromagnéticas. Na ausência destas lentes os elétrons primários divergiriam, 

chocando-se contra as paredes do instrumento. Uma vez incidido sobre a amostra, o 

feixe de elétrons primários produzem elétrons e fótons que podem ser coletados por 

detectores adequados e convertidos em um sinal de imagem (VALADARES, 1992; 

VERNON-PARRY, 2000; DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

A interação do feixe de elétrons incidentes desencadeará na matéria uma 

resposta, denominada sinal. Esta interação pode gerar inúmeros efeitos, como a 

produção de elétrons secundários, retroespalhados, Auger, fótons, raios-x, etc. Cada 

um dos sinais gerados requer um detector apropriado para sua transformação em 

sinal elétrico (VERNON-PARRY, 2000; MANNHEIMER, 2002).  

Os efeitos primários gerados pela interação entre amostra e feixe de elétrons 

podem ser divididos em duas categorias: espalhamento elástico, que afeta a 

trajetória dos elétrons, sem perda significativa de energia; e interações inelásticas, 

que resultam na transferência total ou parcial da energia dos elétrons para a 

amostra, com pequena mudança de direção (MANNHEIMER, 2002; SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 2002).  

O espalhamento elástico é causado, principalmente, pela interação com 

núcleos atômicos. À medida que os elétrons penetram na matéria, deixam de seguir 

a direção original e passam a se difundir aleatoriamente. O perfil de penetração 

depende basicamente de sua energia e do número atômico do material. Para 

amostras de baixo número atômico, a probabilidade de espalhamento é pequena, 

consequentemente, os elétrons penetram profundamente e são absorvidos pelo 

material, resultando poucos elétrons retroespalhados. Em amostras com número 

atômico alto, ocorre espalhamento próximo á superfície e a maioria dos elétrons 

escapam como retroespalhados. Já o fenômeno de espalhamento inelástico ocorre, 
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principalmente, por interação com os elétrons orbitais da amostra. É responsável 

pela absorção dos elétrons incidentes e transformação de sua energia cinética em 

raios-x, elétrons de Auger e elétrons secundários (MANNHEIMER, 2002). 

Ao contrário do que ocorre no microscópio óptico, no qual a imagem é 

produzida através da luz refletida ou transmitida, no MEV não são necessariamente 

os elétrons refletidos pela superfície da amostra (elétrons retroespalhados) que 

produzem a imagem. Na grande maioria das aplicações são usados para esta 

finalidade os elétrons secundários (VALADARES, 1992). Eles são atraídos pelo 

detector devido à voltagem positiva da grade localizada a frente do detector. Dentro 

do detector os elétrons são acelerados para um guia de luz de quartzo coberto com 

material cintilador, resultando na emissão de fótons que percorrem o guia de luz até 

o fotomultiplicador, que produzirá uma corrente de elétrons. O pulso amplificado 

gera um ponto na tela de tubos de raios catódicos (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 

2007).  

 

2.3.3. Teste de bioatividade em solução corpórea simulada 

De acordo com Kokubo e Takadama (2006), biotividade é a capacidade de 

um material induzir a formação de apatita em sua superfície. Segundo Andrade e 

Domingues (2006), dada as dificuldades experimentais e éticas associadas aos 

experimentos que envolvem o uso de animais, vários procedimentos in vitro foram 

propostos para testes de bioatividade de materiais.   

O método mais consolidado atualmente, para avaliação de bioatividade, foi 

proposto por Kokubo et al. (1990), que elaboraram uma solução aquosa, cujas 

concentrações iônicas eram semelhantes àquelas presentes no plasma humano. Foi 

constatado que esta solução tinha capacidade de induzir mudanças estruturais na 

superfície de materiais bioativos semelhantes às apresentadas in vivo, ou seja, 

formava-se uma camada de apatita. Esta solução, denominada “Simulated Body 

Fluid” (SBF), é caracterizada por ser acelular, livre de proteínas e apresentar pH de 

7,4.  

Materiais bioativos submetidos a este tipo de solução formarão uma camada 

constituída de pequenos cristais de apatita, semelhante àquela que constitui o tecido 

ósseo. Portanto, materiais capazes de induzir estas formações são considerados 

candidatos promissores na reparação óssea (OHTSUKI; KAMITAKAHARA, 

MIYAZAKI, 2007).  Além da avaliação de bioatividade, esta solução tem sido 
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utilizada na produção de apatitas, sobre vários tipos de substratos. Desta forma, 

estes compósitos podem ser produzidos de forma controlada, fazendo com que sua 

composição e estrutura sejam idêntica ou próxima à apatita presente no tecido 

ósseo (OYANE et al., 2003). Tanto o plasma humano quanto o SBF contêm íons 

cálcio e fósforo. Entretanto, esses fluidos não depositam espontaneamente apatitas, 

em condições normais, porque o limiar de energia necessário para nucleação da 

apatita é muito alto (OHTSUKI; KAMITAKAHARA, MIYAZAKI, 2007). Além disto, 

Takeuchi et al. (2015) afirmam que a nucleação e deposição de apatitas pode ser 

induzida por grupos funcionais, existentes na superfície de um material.  

Apesar dos testes em solução corpórea simulada serem amplamente 

utilizados e defendidos como método para prever a bioatividade de materiais, muitos 

autores questionam ou fazem ressalvas quanto à sua utilização. Pan et al. (2010), 

afirmam que apesar da solução corpórea simulada mimetizar o plasma humano, a 

mesma não contém diversas substâncias, como as proteínas, que compõem o 

plasma. Além disto, afirmam que os produtos gerados da degradação e dissolução 

do implante analisado podem afetar os resultados e não são levados em 

consideração neste tipo de teste. Bohner e Lemaitre (2009) afirmam que, 

aparentemente, os resultados obtidos a partir da imersão de materiais em SBF não 

podem ser usados para prever o desenvolvimento de apatitas e osseointegração in 

vivo. Em contrapartida, Zadpoor (2014), em revisão sistemática sobre a 

determinação de bioatividade in vivo e in vitro, demonstrou que dos 33 estudos 

selecionados, 25 evidenciaram que a capacidade de formação de apatita in vitro 

poderia prever o desempenho relativo dos biomateriais testados in vivo. Os mesmos 

autores ressaltam que a literatura atualmente disponível acerca deste assunto não 

suporta a rejeição categórica dos testes em SBF para prever a bioatividade in vivo 

de biomateriais ortopédicos. No entanto, a utilização deste método e a interpretação 

dos resultados devem ser realizados de forma criteriosa, estando ciente das 

limitações que o mesmo apresenta. Pan et al. (2010), afirmam que a má 

interpretação dos resultados desses testes podem resultar em incompreensão dos 

verdadeiros efeitos e comportamento dos materiais destinados a reparação óssea. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho foi avaliar as características físico-

químicas, biomecânicas e capacidade de osseointegração da seda em coelhos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Dentre os objetivos específicos, destacaram-se: 

- determinar a capacidade máxima de resistência, tensão, deformação e 

deformidade específica da seda, comparando amostras autoclavadas e não 

autoclavadas; 

- avaliar a bioatividade da seda em solução corpórea simulada; 

- determinar os grupos funcionais das amostras, por Espectroscopia no 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR); 

- caracterizar a microestrutura da seda, por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e seus constituintes químicos, por espectroscopia de energia dispersiva 

(EDS); 

- avaliar histologicamente a osseointegração do material em diferentes períodos pós-

operatórios. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Análise físico-química da seda 

A seda utilizada neste estudo foi obtida na forma de meadas e tecidos 

multifilamentares (gaze) (FIGURA 6), doados, respectivamente, pelas empresas 

“Bratac Fiação de Seda S/A”, e “Casulo Feliz®”. 

 

Figura 6 – Em A, amostras de tecido, fornecido pela empresa “Casulo Feliz”. Em B, 
meada de fios, fornecida pela “Bratac Fiação de Seda S/A” - Petrolina, 
2014. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Inicialmente, promoveram-se testes uniaxiais de tração do material estudado, 

utilizando a Máquina Universal de Ensaios Eletromecânicos e Microprocessados, 

modelo (EMIC® - DL 10000), onde foi acoplada uma célula de tração de 5KN (50Kg) 

e ajustado uma velocidade de tração de 15 mm/segundo. Para tanto, foram 

padronizadas 20 amostras de cada tipo de tecido, com as seguintes dimensões: 2 

cm de largura e 14 cm de comprimento, dos quais 2 cm de cada extremidade 

corresponderam a área de fixação do tecido as garras da máquina. Além disso, foi 

mensurada a espessura (FIGURA 7). Em seguida, metade dessas amostras foram 

submetidas ao processo de esterilização em autoclave, a 120ºC por 30 minutos. 

Dessa forma, cada tipo de tecido foi dividido em dois grupos, sendo o primeiro 

composto por 10 amostras autoclavadas e o segundo por 10 não autoclavadas.  

Após os procedimentos supramencionados, foi realizada a fixação do tecido à 

máquina e em microcomputador a mesma foi acionada, avaliando força máxima de 

A B 
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ruptura, expressa em Newtons (N); deformação, em milímetros (mm); tensão, 

expressa Mega Pascal (MPa) e deformidade específica, em mm/mm.  

 

 
Figura 7 – Padronização dos corpos-de-prova (A), mensuração da espessura dos 

mesmos (B) e fixação (C) às garras da Máquina de Ensaios 
Eletromecânicos e Microprocessados (EMIC – DL) - Petrolina, 2014. 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Para avaliar a bioatividade das amostras de seda, foram submetidas a 

ensaios em SBF (Simulated Body Fluid), cuja composição é demonstrada no quadro 

1. 

  

Quadro 1 – Reagentes utilizados na preparação de um litro de SBF, com 
respectivas quantidades, em gramas (g); e pureza, expressa em 
percentual (%); dispostos de acordo com ordem de inclusão 
(KOKUBO; TAKADAMA, 2006). 

Ordem Reagentes Quantidade Pureza (%) 

1º NaCl 8,035g 99,5 
2º NaHCO3 0,355g 99,5 
3º KCl 0,225g 99,5 
4º K2HPO4. 3H2O 0,231g 99,0 
5º MgCl2. 6H2O 0,311g 98,0 
6º 1,0molL-1HCl 39mL - 
7º CaCl2 0,292g 95,0 
8º Na2SO4 0,072g 99,0 
9º (CH2OH)3CNH2 6,118g 99,0 
10º 1.0molL-1HCl 0-5mL - 

 

A solução de SBF utilizada foi proposta por Kokubo e Takadama (2006) e 

preparada de acordo com a metodologia da norma internacional ISO (ISO FDIS 

23317, 2007). Após o preparo da solução, a mesma foi distribuída em béqueres, 

A B C 
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cujo volume adequado foi determinado pela equação sugerida por Kokubo e 

Takadama (2006): 

 

Vs= Sa/10 

Onde: 

Vs = volume SBF (mm3);  

Sa = área total da superfície da amostra. 

Assim, foram distribuídos 15 mL de SBF em cada béquer. As amostras de 

seda, previamente pesadas em balança analítica, foram imersas na solução, em 

triplicatas. Os recipientes foram vedados com filme plástico e mantidos em estufa 

(Quimis®) a 36ºC, em grupos de 1, 2, 3, 7, 15 e 30 dias (FIGURA 8). A cada 3 dias o 

pH da solução era mensurado, bem como observado se havia formação de 

precipitados ou qualquer alteração sobre a amostra. Em caso de alterações, a 

mesma era imediatamente retirada do grupo experimental. Caso contrário, a solução 

era renovada e mantida na estufa. Ao término de cada tempo de imersão, a seda foi 

secada a temperatura ambiente e novamente pesada. Foram armazenadas em 

recipientes fechados, devidamente identificados, até que fossem submetidas a 

análise por MEV, EDS e FTIR. 

 

Figura 8 – Amostras de seda imersas em SBF em estufa – Petrolina, 2015. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Para caracterizar a superfície do material, foram obtidas fotomicrografias, 

tanto da seda submetida ao SBF quanto a não submetida a este procedimento, por 

meio do Microscópio Eletrônico de Varredura (VEGA3 - TESCAN®). Além disso, as 
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mesmas foram analisadas por espectroscopia de energia dispersiva, através do 

equipamento de EDS, acoplado ao MEV. 

Associado aos testes supramencionados, foram determinados os grupos 

funcionais da seda submetida aos ensaios em SBF e daquelas não submetidas aos 

ensaios, por meio de espectros de transmissão na região do infravermelho, 

registrados em um espectrômetro com transformada de Fourier (Spectrum Two - 

PerkinElmer®), na região espectral ente 4000 a 400 cm-1. Para tanto, as amostras 

foram fracionadas, formando pequenas partículas, que foram misturadas ao Brometo 

de Potássio (KBr), na proporção 1:3. Essa mistura foi prensada, formando uma 

pastilha (FIGURA 9). Os dados gerados foram arquivados em cd e utilizando o 

software OriginPro 8, os mesmos foram convertidos em gráficos, cujos eixos das 

ordenadas corresponderam a transmitância (%) e das abscissas, em número de 

onda (cm-1). 

 

Figura 9 – Mistura da amostra de seda e brometo de potássio (KBr), para o 
preparo de pastilhas – Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

4.2. Procedimento cirúrgico  

Mediante aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas (CEDP), protocolo nº 0006/040713 (ANEXO A), foram utilizados 15 

coelhos (Oryctologus cuniculus LINNAEUS, 1758), adultos e clinicamente saudáveis. 

Estes animais foram mantidos em gaiolas metálicas individuais, em temperatura 

ambiente de 23 a 24ºC. Foi fornecida ração em padrão peletizada, com 18% de 

proteína bruta, água “ad libitum”. Ao encaminhar os animais para o laboratório, os 
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mesmos foram mantidos sob observação por 15 dias, para adaptação ao novo 

ambiente e para detectar quaisquer manifestações indicativas de doença.  

Foram formados 3 grupos, assim distribuídos: grupo I: consistiu de 5 coelhos, 

os quais permaneceram com o implante por 15 dias; grupo II: 5 coelhos que 

permaneceram com o implante por 30 dias; grupo III: 5 coelhos que permaneceram 

com o implante por 60 dias. 

 O procedimento cirúrgico iniciou, primeiramente, com o preparo do paciente, 

que consistiu na realização de antibiótico-profilaxia, com administração do 

enrofloxacina (2,5%) 15mg/kg, via intramuscular, 30 minutos antes da cirurgia, assim 

como administração de meloxican (0,2%) 0,1mg/Kg. Como procedimento pré-

anestésico cada animal recebeu 1,0 mg/kg de acepromazina (1%) intramuscular. A 

anestesia consistiu da aplicação, na musculatura da região proximal do membro 

pélvico contralateral ao membro a ser operado, de 35 mg/kg de cetamina (50%) e de 

5 mg/kg de xilazina (20%). O procedimento anestésico foi complementado pela 

administração de tramadol (10%) na dose de 1mg/kg, que proporcionou analgesia. 

Após os cuidados pré-operatórios, os animais foram posicionados em 

decúbito dorsal, sendo promovida ampla tricotomia do membro pélvico, seguido de 

aplicação de clorexidine e iodo povidine tópico para antissepsia local e colocação de 

panos de campo estéreis (FIGURA 10).  

A abordagem cirúrgica ocorreu por incisão na face craniolateral da tíbia, 

desde a epífise proximal até a porção distal da crista tibial (FIGURA 11). Após 

incisão de pele e subcutâneo, o grupamento muscular inserido na crista tibial foi 

divulsionado e afastado para devida exposição óssea. Com perfuratriz acoplada a 

uma broca de 1 mm e concomitante irrigação com solução fisiológica, criou-se um 

túnel sob a crista tibial, por onde a amostra de fio de seda sem sericina e estéril foi 

transpassada e fixada com nó de cirurgião (FIGURA 12). Para finalizar, a pele foi 

suturada em padrão Wolf com fio de náilon 4-0, seguido da limpeza e colocação de 

um curativo. 

A ferida cirúrgica foi limpa diariamente até a devida cicatrização, por 

aproximadamente 10 dias, sendo então retirados os pontos. A terapia com 

enrofloxacina foi mantida por 3 dias pós-operatório na dose de 15mg/Kg a cada 24 

horas, bem como foi administrado tramadol, 1 mg/kg a cada 12 horas para o controle 

da dor pós-operatória e meloxican; 0,1 mg/Kg a cada 24 horas por 2 dias. 
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Figura 10 – Posicionamento do animal sobre a mesa cirúrgica e 
colocação de panos de campo para isolar a região de 
acesso cirúrgico - Petrolina, 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Figura 11 – Incisão cirúrgica sobre a região proximal da tíbia, para 
exposição da crista tibial  - Petrolina, 2014. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 12 – Túnel ósseo, sob a crista tibial, realizado com auxílio de perfuratriz 
acoplada a broca de 1 mm - Petrolina, 2014. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Decorrido o tempo de permanência do implante de acordo com o grupo a que 

o animal pertenceu, realizou-se a eutanásia com aprofundamento anestésico 

utilizando cetamina (50mg/kg) em associação com a xilazina (5mg/Kg) e, 

posteriormente, fora administrado cloreto de potássio via intravenosa. 

 

4.3. Análise histológica 

Após a eutanásia, promoveu-se a retirada do fragmento correspondente ao 

túnel ósseo e ao implante, que foram fixados em solução formol tamponada a 10% 

por no máximo 48 horas, seguido da imersão em álcool 70%, onde os tecidos 

puderam permanecer por tempo indefinido. 

Para obtenção dos cortes histológicos, primeiramente, as amostras foram 

descalcificadas em solução de EDTA, cuja composição continha: 

- EDTA dissódico ........................ 5,5 g 

- Água destilada ......................... 90,0 mL 

- Formaldeído ............................ 10,0 mL 
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As amostras imersas na solução descalcificadora foram agitadas 

periodicamente e a cada 4 dias a solução foi renovada, num processo que durou 

cerca de 150 dias.  

Após a descalcificação das amostras ósseas, as mesmas foram submetidas a 

técnica histológica habitual, que consiste na desidratação em sucessivos banhos em 

concentrações crescentes de álcool. Para remoção do álcool e diafanização, o 

tecido foi imerso em xilol. Em seguida, as amostras passaram pelo processo de 

inclusão em parafina, formando pequenos blocos, que foram seccionados em 

micrótomo e colocados sobre lâminas de vidro. Finalmente, as laminas foram 

coradas em hematoxilina e eosina e analisadas em microscópio óptico (Nikon® 

E200). 

 

4.4. Análise estatística 

Para análise das características biomecânicas da seda foi adotado teste “T” 

de Student na comparação das médias entre os grupo de amostras autoclavadas, 

não autoclavadas, utilizando o software Bioestat 5.0. Foi adotado intervalo de 

confiança de 95% e p<0,05. As demais variáveis foram analisadas de forma 

descritiva e/ou qualitativamente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Resistência 

Ao comparar a diferença de resistência entre a seda com e sem sericina, 

ambas não submetidas a tratamento térmico, é possível observar que a remoção da 

sericina reduz a capacidade de resistência das fibras consideravelmente (p=0,0001) 

(FIGURA 13).  

 

Figura 13 – Gráfico Box plot demonstrando a diferença de resistência 
entre amostras de seda com sericina (SCS NA) e sem 
sericina (SSS NA), ambas, não autoclavadas - Petrolina, 
2014. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Assim como a resistência, a tensão das amostras tratadas termicamente 

diminui consideravelmente (p<0,05). Concordando com os resultados obtidos por 

Rodin, Reznichenko e Vasina (2004), que relatam que a tensão das fibras da seda 

submetidas a temperatura de 100ºC por 20 minutos reduziu consideravelmente, de 

1004 MPa ±132 MPa para 479 MPa ±230 MPa. Os mesmos autores explicam que a 

seda natural, por ser um polímero com grandes frações de conformação cristalina, 

apresentam sucessivas camadas estruturais em folha, ligadas por pontes de 

hidrogênio. Estas regiões da seda podem conter moléculas de água residuais. 

Provavelmente, o tratamento térmico das fibras de seda não só remove a água 

residual, mas também perturba as pontes de hidrogênio, que são responsáveis pelo 
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deslizamento desta estruturas em folha durante a tração axial das fibras, fazendo 

com que a tensão diminua.  

Já, Li e Snedeker (2013) afirmam que a resistência à tração de scaffolds de 

seda reduziu acentuadamente quando hidratados, mas, no presente trabalho, não 

foram afetados pela esterilização a vapor, contrariando os resultados obtidos. A 

Tabela 1 descreve as médias e desvios padrões dos parâmetros biomecânicos 

avaliados em cada tipo de amostra.  

 
Tabela 1 – Diferenças entre seda autoclavada (A) e não autoclavada (NA) quanto à 

força máxima, expressa em Newtons (N); deformação, em milímetros 
(mm); tensão, expressa em MegaPascal (MPa) e deformidade específica, 
expressa em milímetro por milímetro (mm/mm) - Petrolina, 2014.  

Amostra 
Força 

máxima (N) 
Deformação 

(mm) Tensão (MPa) 
Deformidade 

específica 
(mm/mm) 

Seda com sericina 
(NA) 111,9 ±13,8a 13,73 ±2,41a 39,27 ±4,86a 0,13 ±0,02a 

Seda com sericina 
(A) 87,08 ±13,87a 13,07 ±1,94b 30,35 ±5,09a 0,13 ±0,01b 

Seda sem sericina 
(NA) 68,21 ±24,97a 14,3 ±3,56a 35,88 ±13,14a 0,14 ±0,03a 

Seda sem sericina 
(A) 48,51 ±8,78b 14,07 ±1,25b 28,79 ±2,80b 0,14 ±0,01b 

Fio de seda sem 
sericina (NA) 0,89 ±0,04a 23,07 ±3,20a 572,6 ±34,47a 0,14 ±0,01a 

Fio de seda sem 
sericina (A) 

0,56 ±0,06a 13,78 ±3,55a 514,98 ±27,45a 0,13 ±0,02a 

Valores sobrescritos com letras iguais (a, a) nas linhas entre cada tipo de amostra (autoclavada ou 
não autoclavada) indicam diferença estatisticamente significativa (p<0,05), já letras diferentes (a, b) 
indicam p>0,05. 
 
  

 Zhao et al. (2011) e Hofmann et al. (2014) afirmam que novos materiais com 

finalidades biomédicas precisam suportar processos de esterilização, para que 

possa ser aplicado clinicamente e tenha sucesso comercial. Zhao et al. (2011) 

apontam também, que poucos estudos têm discutido as modificações das 

propriedades físico-químicas que a seda pode sofrer pelos métodos de esterilização 

mais utilizados, como vapor e óxido de etileno. Em seu estudo, estes concluíram que 

a fibroína da seda torna-se enfraquecida por métodos térmicos de esterilização e 

que o método que utiliza óxido de etileno pode ser considerado o mais adequado.  

 Hofmann et al. (2014) testaram diferentes métodos de esterilização em 

scaffolds de fibroína. Constataram que embora a maioria das técnicas provoque um 
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ligeiro efeito sobre as propriedades biomecânicas e morfológicas, estas alterações 

não tornam o material inadequado para uso.  Os mesmos autores salientam que, 

especialmente quando as propriedades mecânicas do material forem de importância, 

que a esterilização seja em estado seco. 

 Diante dos resultados obtidos e da literatura consultada, parece que a 

esterilização da seda por métodos térmicos não é adequada. Porém, não impede 

seu uso como biomaterial, tendo em vista que outras técnicas podem ser utilizadas. 

Apesar da temperatura afetar as propriedades mecânicas, a seda ainda poderá ser 

utilizada para finalidades que não requerem suporte de cargas mecânicas.  

  

5.2. FTIR e MEV 

  A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) é 

muito sensível as diferentes modificações cristalinas da seda (RUSSA et al., 2005). 

Enquanto a fibroína tem elevado grau de cristalinidade, a sericina tem estrutura mais 

aleatória, devido ao caráter amorfo. A distinta composição de aminoácidos da 

fibroína e da sericina associada a diferenças estruturais destas proteínas levam a 

absorbâncias de infravermelho características (ZHANG; WYETH, 2010).  

As unidades de repetição de proteínas e polipeptídeos dão origem a nove 

bandas de absorção no infravermelho características, que são amida A, B, e I a VII. 

Destas, a amida I e II são as bandas de absorção mais proeminentes na estrutura 

protéica. As outras bandas vibracionais relacionadas as amidas são complexas, 

dependendo do campo de força, da natureza de cadeias laterais e das ligações de 

hidrogênio, tendo pouca utilidade prática nos estudos acerca da conformação das 

proteínas (KONG; YU, 2007). 

Conforme demonstrado na Figura 14, as amostras de seda naturais 

apresentaram banda de absorção de 3434 cm-1, correspondendo ao estiramento OH 

do grupo H2O. A banda de absorção no infravermelho de aproximadamente 1645 

cm-1 corresponde a amida I (KONG et al., 2004). Segunda Russa et al. (2005), 

bandas amida I correspondem  ao estiramento (deformação axial) de C=O e são 

característicos da conformação seda II. A banda de 1510 cm-1 é associada a amida 

II, compreendendo o intervalo de 1500 a 1550 cm-1, que ocorre devido a flexão de N-

H (KONG et al., 2004; RUSSA et al., 2005). Segundo Arai et al. (2004), os grupos 

funcionais amida I e II são típicos da estrutura cristalina da fibroína, com prevalência 

de folhas-β.  
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A banda referente à amida III, que indica conformação de seda I (α-hélice), 

apresentaram absorção no infravermelho, em torno de 1230 cm-1, que se deve a 

flexão da ligação O-C-N (RUSSA et al., 2005). Segundo Arai et al. (2004), existem 

duas vibrações de amida III, as bandas de  1264 e 1230 cm-1, que são considerados 

marcadores para a estrutura cristalina e amorfa da fibroína, respectivamente. 

Também foram evidenciadas bandas de absorção em 1058 cm-1, características do 

estiramento de C-O, e 703 cm-1, atribuídas ao espectro de absorção da amida V, 

devido a flexão fora do plano de N-H na conformação cristalina da fibroína (KONG; 

YU, 2007; MORAES et al., 2010; HU et al., 2012).  

 

Figura 14 – Bandas de absorção no infravermelho das amostras naturais de fio de 
seda sem sericina (FSS), gaze de seda sem sericina (GSS) e gaze de 
seda com sericina (GS) – Petrolina, 2015. 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 

Foi constatada redução na intensidade das bandas de absorção referentes 

aos grupamentos amida em todas amostras submetidas ao SBF. Kong et al. (2004), 
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em estudo sobre mineralização de fibroína, observaram o mesmo fenômeno. Os 

mesmos afirmaram que esta alteração é indicativa das fortes interações entre os 

íons cálcio da hidroxiapatita e os grupos amida da fibroína. Wei et al. (2011) também 

constataram diminuição significativa da intensidade das bandas de absorção 

correspondentes a amida, em nanofibras de fibroína que continham hidroxiapatita, 

atribuindo este fenômeno a ligação entre íons cálcio e grupos C=O. 

Conforme evidenciado na Figura 15, todas amostras submetidas ao ensaio 

em SBF apresentaram banda de absorção em 546 cm-1, que corresponde a flexão 

de O-P–O (WEI et al., 2011; SUKJAI et al., 2013).  

 

Figura 15 – Bandas de absorção no infravermelho das amostras de fio de 
seda sem sericina (FSS), gaze de seda sem sericina (GSS) e 
gaze de seda com sericina (GS) submetidas ao SBF – 
Petrolina, 2015. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Foi evidenciada uma banda de absorção em aproximadamente 3400 cm-1 e 

631 cm -1, referentes ao grupo OH (DOI et al., 1998). O grupo hidroxila, presente em 

3400 cm-1, foi de menor intensidade, se comparado ao grupo OH das fibras de seda 

naturais, indicando que os mesmos foram substituído por grupos carbonato, 
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corroborando com Elliot et al. (1985), os quais sugeriram a substituição de íons 

hidroxila por íons carbonato. Já, a banda em 1044 cm-1 corresponde ao grupo PO4. 

As bandas de absorção no infravermelho  das amostras de seda situadas em 1165 

cm-1 e 1428 cm-1 são atribuídas a presença de íons carbonato (KONG et al., 2004; 

SUKJAI et al., 2013).  

A estrutura da hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] permite a troca de todos seus 

íons, Ca2
+, PO4

3- e OH- (MOREIRA et al., 2007). Estudos evidenciaram que a 

presença de íons carbonato promove maior bioatividade das matrizes cerâmicas 

utilizadas em processos de osteocondução e a hidroxiapatita (HA) óssea 

naturalmente contém estes íons (LAFON; CHAMPION; BERNACHE-ASSOLLANT, 

2008; LI et al., 2009). Segundo Thangamani, Chinnakali e Gnaman (2002), a 

hidroxiapatita naturalmente presente nos ossos, ao contrário da estequiométrica, 

não é um material puro, já que sua composição envolve diversos íons, dentre os 

quais o carbonato, que podem ocupar posições dos grupos fosfatos, hidróxidos ou 

em ambos, formando hidroxiapatita carbonatada do tipo B, tipo A ou tipo AB, 

respectivamente (AZEVEDO; STRECKER; GORGULHO, 2015).  

A hidroxiapatita carbonatada tipo B são, geralmente, sintetizadas a partir de 

uma reação de precipitação em meio aquoso, onde vários parâmetros (pH, 

temperatura, natureza dos reagentes, concentrações) controlam a fórmula final e 

suas propriedades químicas (VIGNOLES et al., 1988). A apatita encontrada nos 

ossos contém íons sódio em sua estrutura. O sódio aumenta a taxa máxima de 

substituição de carbonato, porque sua incorporação em sítios de cálcio induz ao 

equilíbrio de cargas elétricas mais favorável. De acordo com estudos realizados, a 

presença de sódio aumenta a introdução de íons carbonato na HA, que por sua vez 

aumenta a taxa de dissolução em solução e poderia ampliar sua capacidade de 

ossseointegração (DOI et al., 1998).  

Na análise microestrutural, as fibras de seda natural apresentaram forma 

tubular, com superfície homogênea e lisa (FIGURA 16), enquanto aquelas que 

continham sericina apresentaram recobrimento sobre as fibras (FIGURA 17). Nas 

amostras submetidas ao SBF, foi evidenciado que, em todos os tempos de 

permanência em solução corpórea simulada, desenvolveram uma camada formada 

de pequenos cristais, recobrindo toda superfície do material (FIGURA 18, 19 e 20). É 

perceptível que as amostras de seda que continham sericina apresentaram maior 

quantidade de cristais. Entretanto, seria necessário um método quantitativo para 
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mensurar com maior precisão a quantidade de cristais desenvolvidos sobre a 

superfície do material.  

 

Figura 16 – Aspecto microestrutural da gaze de seda sem sericina 
(A) e fio de seda sem sericina (B) – Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

A 
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 No EDS, foi evidenciado que estes cristais continham os elementos químicos 

cálcio, fósforo e oxigênio (FIGURA 21), o que reforça a hipótese de que estes 

pequenos cristais sejam apatitas.  Sukjai et al. (2012) afirmaram que a seda com 

sericina parece desenvolver mais cristais de HA do que as fibras que não tinham 

sericina. Os mesmos também afirmam que seriam necessários métodos 

quantitativos para mensurar de forma exata esta diferença. 

 

 

 

Figura 17 – Fotomicrografia eletrônica de varredura 
evidenciando o recobrimento de sericina em 
fibras de seda – Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 18 – Fotomicrografia eletrônica de varredura 
evidenciando recobrimento por cristais 
nas fibras de gaze de seda com sericina 
submetidas ao SBF por 7 dias – 
Petrolina, 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Figura 19 – Fotomicrografia eletrônica de varredura 
evidenciando recobrimento por cristais 
das fibras de gaze de seda sem sericina 
submetidas ao SBF por 7 dias – 
Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 20 – Fotomicrografia eletrônica de varredura 
evidenciando recobrimento por cristais 
das fibras do fio de seda sem sericina 
submetidas ao SBF por 7 dias – 
Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 

Figura 21 - EDS referente aos cristais formados sobre as amostras de 
seda submetidas ao SBF – Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: arquivo pessoal. 
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A deposição de HA sobre a superfície de um substrato imerso em solução é 

iniciada pela presença de substâncias no material, que podem induzir sua 

nucleação. Takeuchi et al. (2005) afirmam que a sericina pode induzir a nucleação 

de HA, quando a mesma apresenta elevado peso molecular e alto teor de estrutura 

em folhas-β. Sabe-se que grupos carboxilos presentes num substrato são muito 

eficazes na nucleação de HA quando submetidos a solução corpórea simulada 

(TANASHI; MATSUDA, 1997). Desta forma, Takeuchi et al. (2005) inferiram que na 

medida em que a nucleação de hidroxiapatita na sericina é regida pelo seu peso 

molecular e por sua estrutura secundária, significa que a indução de nucleação 

depende do teor de grupo carboxilo e de sua disposição na estrutura da sericina. 

Numa proteína com estrutura de folhas-β, os grupos funcionais carboxilos das 

cadeias laterais posicionam-se acima e abaixo das folhas-β, alternadamente, 

resultando em arranjo favorável à nucleação da HA (FIGURA 22), enquanto a 

estrutura aleatória (primária) não permite que os grupos carboxilo tomem esta 

disposição. 

Figura 22 – Mecanismo de nucleação da hidroxiapatita sobre um 
substrato polipeptídido de conformação em folhas-β, 
submetido a solução corpórea simulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Takeuchi, et al., 2005. 
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As amostras de seda utilizadas neste experimento foram previamente 

autoclavadas e conforme Zhao et al. (2011) afirmam, este procedimento aumenta a 

proporção da conformação cristalina em folhas-β. Assim, tanto os grupos funcionais 

presentes na seda quanto as condições a que foram submetidas no presente 

estudo, imersas em solução aquosa (SBF), cuja composição apresentava sódio, 

pode ter favorecido a nucleação de HA sobre as mesmas. 

A apatita presente na superfície de um implante tem influência sobre os 

mecanismos de osseointegração. Segundo Zambuzzi et al. (2005), apatitas têm 

capacidade de adsorção de proteínas, aumentando a migração e proliferação 

plaquetária, estimulando o recrutamento de células indiferenciadas que se 

convertem em pré-osteoblastos.  

 

5.3. Procedimento cirúrgico e análise histológica 

Clinicamente, após o procedimento cirúrgico, todos animais permaneceram 

saudáveis e sem alterações que pudessem indicar algum processo patológico. Após 

eutanásia, a avaliação macroscópica não evidenciou sinais de resposta inflamatória 

ou de rejeição tecidual nos diferentes períodos de permanência do implante de seda 

(FIGURA 23). Provavelmente, o material implantado não estimulou uma resposta 

inflamatória devido a ausência de sericina nos fios utilizados. Liu et al. (2007) 

afirmam que a sericina, proveniente da seda in natura, é conhecida por ser a 

principal causa de incompatibilidade e hipersensibilidade, gerando reações adversas 

ao organismo. Portanto, a mesma deve ser removida da seda, quando destinada a 

utilização como biomaterial. Segundo Altman et al. (2003), fios de sutura produzidos 

a partir da seda natural apresentaram maior incidência de reações de 

hipersensibilidade, quando comparados aos fio de seda cuja sericina havia sido 

removida. A resposta inflamatória da fibroína da seda, in vitro, em comparação com 

o poliestireno e poli (2-hidroxietil Metacrilato), mostrou menos aderência de células 

imunocompetentes (SANTIN et al., 1999). Filmes de seda implantado in vivo 

induziram resposta inflamatória menor do que os filmes de colágeno e poli (acido 

lático) (MEINEL et al., 2005). Desta forma, a seda possui fraca imunogenicidade em 

relação a outros materiais, desde que a sericina seja removida. 
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Figura 23 – Aspecto macroscópico do implante de seda (seta) após 60 dias de 
permanência - Petrolina, 2014. 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

 

Na análise histológica, foi constatado que a seda não inibiu respostas 

celulares, havendo evidência de células envolvidas no mecanismo de 

osseointegração.  Segundo Mavrogenis et al. (2009) , as características histológicas 

que evidenciam o processo de osseointegração são a presença de osteoclastos, 

osteoblastos, células mesenquimais, e/ou vasos linfáticos e sanguíneos na 

superfície entre implante e osso. Nas lâminas histológicas analisadas, aos 15 dias 

após implante, foi encontrado evidência de angiogênese, presença de osteoclastos e 

osteoblastos ativos, caracterizado por sua morfologia cúbica. Não foi observado 

infiltrado de células inflamatórias (FIGURA 24). No grupo 30 dias, é possível 

observar uma de camada de tecido conjuntivo fibroso, presença de osteoblastos 

ativos (formato cúbico) e alguns inativos (achatados), desorganização do tecido 

ósseo recém formado, além da nítida transição entre a matriz óssea recém 

depositada e a matriz óssea madura, já com presença de osteócitos (FIGURA 25). 

Em 60 dias, o tecido ósseo ainda apresentava osteoblastos, entretanto, já havia 

evidência de tecido ósseo maduro, com presença de osteócitos e formações 

lamelares concêntricas. 
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Figura 24 – Em A, Lâmina histológica (grupo 15 dias), demonstrando a presença de 
osteoblastos ativos (setas vermelhas) em formato cúbico e osteoclastos 
(seta roxa). Em B, presença de vasos sanguíneos – Petrolina, 2015. 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 
Figura 25 – Em A, lâmina histológica (Grupo 30 dias), apresentando transição 

entre matriz óssea recém depositada e matriz óssea madura (seta 
preta). Em B, presença de osteoblastos ativos (setas vermelhas) 
em formato cúbico e inativos (setas roxas) – Petrolina, 2015. 

B A 

A B 

Fonte: arquivo pessoal. 
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 Segundo Khan et al. (2012), o primeiro estágio da osseointegração, que 

compreende o intervalo de tempo entre 4 a 6 semanas após cirurgia, é caracterizado 

por presença de tecido ósseo primitivo desorganizado, com numerosas fibrilas de 

colágeno e tecido fibroso. O segundo estágio compreende a adaptação do tecido 

ósseo para suporte de cargas. Nessa fase, que ocorre a partir do segundo mês pós-

cirúrgico, há o desenvolvimento de osso lamelar. Nesse experimento, também 

ocorreu o desenvolvimento do osso lamelar por volta do 60º dia após a implantação 

da seda, conforme pode ser observado na Figura 26. 

 

Figura 26 – Lâmina histológica (Grupo 60 dias) 
apresentando transição entre tecido 
ósseo imaturo, desorganizado e tecido 
ósseo maduro, que apresenta 
osteócitos e formações lamelares 
concêntricas (seta) – Petrolina, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

 

Os osteoblastos apresentam papel fundamental na resposta tecidual. 

Segundo Cooper (1998), os osteblastos são células determinantes no mecanismo de 

osseointegração, pois surgem de células osteoprogenitoras e evoluem até tornarem-

se osteócitos (células ósseas maduras). Além disso, apresentam alta capacidade de 

síntese de proteínas, sendo responsáveis pela produção da matriz óssea e síntese 

de fatores que regulam o recrutamento de células e o processo de reabsorção e 

remodelamento ósseo. Jung et al. (2013), em estudo sobre a avaliação do efeito das 

proteínas da seda sobre a diferenciação de osteoblastos, sugerem que as proteínas 
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da seda podem promover a diferenciação de osteoblastos, a partir de células 

mesenquimais pluripotentes. Portanto, o material implantado neste estudo pode ter 

favorecido a resposta celular observada na análise histológica. 
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6. CONCLUSÕES 

A seda mostrou redução da capacidade de resistência e tensão após 

processo de esterilização, que é fundamental para sua aplicação cirúrgica, o que 

pode comprometer sua utilização na substituição de ligamentos articulares. 

Entretanto, este fato não compromete seu uso em outras formas, que não exijam 

força mecânica do material, como scaffolds ou membranas osteoindutoras.  

Também demonstrou excelente bioatividade quando submetida à solução 

corpórea simulada, confirmada pelos resultados obtidos no FTIR, MEV e EDS, que 

demonstram o desenvolvimento de cristais morfologicamente semelhantes a 

apatitas, cuja composição apresenta grupos carbonato, fosfato e hidróxido, 

indicando a formação de hidroxiapatita carbonatada. Esses achados já sugerem, de 

antemão, que a seda é um promissor candidato para colaborar em reparações de 

danos ósseos. As análises in vivo corroboraram e reforçaram os resultados obtidos 

nas análises in vitro, demonstrando que a seda pode ser osseointegrável e estimula 

o desenvolvimento de células responsáveis pela cicatrização óssea. Além disso, não 

estimularam resposta inflamatória ou qualquer outra anormalidade, assegurando que 

pode ser utilizada com segurança em relação a este quesito.  
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