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RESUMO 

 

SILVA, C. R. A. AVALIAÇÃO IN VITRO DA BIOATIVIDADE E CARACTERIZAÇÃO 
DE FIBRAS POLIMÉRICAS DE CELULOSE E POLIÉSTER PARA UTILIZAÇÃO 
BIOMÉDICA. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Vale do são 
Francisco, Petrolina  Pernambuco, 2014. 
 

Diversas substâncias vêm sendo exploradas ou desenvolvidas pela bioengenharia, 

com o intuito de acelerar o processo de cura da injúria. A escolha do material é 

certamente o fator de maior relevância na criação do dispositivo médico, que será 

utilizado como implante. Para isso é importante conhecer  todas as características 

deste material, seja este de origem natural, sintética ou artificial. A presente 

pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as características bioativas e 

mecânicas das fibras poliméricas de celulose e poliéster como possíveis materiais 

para aplicação biomédica. Trata-se de uma pesquisa experimental, utilizando três 

fibras têxteis de naturezas distintas: natural (100% algodão), sintética (100% 

celulose) e mista (70% poliéster e 30% algodão). Amostras estéréis em triplicata 

foram  pesadas e submetidas a teste  in vitro em  solução  SBF (Simulated Body 

Fluid) por um período de 1/2 , 1, 5, 15, 30, 60, 90 dias. Ao final de cada período, 

realizou-se a microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS), espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) e ensaio mecânico de tração foram realizado de modo a avaliar a influência 

da imersão em SBF nestas propriedades. As fibras A100 e P/A obtiveram redução 

de 15% da resistência mecânica após 90 dias em SBF, enquanto que as amostra de 

poliéter apresentaram 11% de redução no mesmos período. Pôde ser visto que o 

processo de esterelização utilizado não causa alterações nas propriedades das 

fibras. Precipitação de hidroxiapatita (HA)  foi observada em todas as amostras no 

entanto as fibras A100 apresentaram maior formação de HA devido a sua morfologia 

irregular, que resultou em uma maior área de contato superficial. 

 
Palavras-chave: Fibras. Bioatividade. Polímeros biomédicos. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, C. R. A. IN VITRO EVALUATION AND CHARACTERIZATION OF 
CELLULOSE AND POLYESTER FIBERS FOR BIOMEDICAL APPLICATION. 
Dissertation (Mestrado) - Universidade Federal do Vale do são Francisco, Petrolina  
Pernambuco, 2014.  
 

Several substances have been explored or developed by bioengineering, in order to 

accelerate healing process an injuriy. The choice of the material is certainly the most 

important factor to develope new in creating the medical devices, to be used as 

implant. For this is importat to know the detailed characteristics of this material, 

whether natural, synthetic or artificial origin. This research was carried out to evaluate 

the bioactive and mechanical characteristics of polymeric fibers of cellulose and 

polyester as potential materials for biomedical application. This is an 

epistemologically standardized experimental research using three fibers of different 

natures: natural (100% cotton), synthetic (100% polyester) and mixed (70% polyester 

and 30% cotton). Sterile samples were weighed in triplicate and subjected to an in 

vitro test solution in SBF (Simulated Body Fluid) during 1/2, 1, 5, 15, 30, 60, 90 days. 

At the end of each period, Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS), Fourier transform spectroscopy (FTIR) and mechanical tests 

were performed to evaluate the influence of immersion in SBF on these properties. 

The A100 and P / A fiber had a 15% reduction of mechanical strength after 90 days 

in PBS, whereas polyether sample showed 11% reduction in the same period. It can 

be seen that the used sterilization process does not alter the properties of the fibers. 

Precipitation of hydroxyapatite (HA) was observed in all samples however the fibers 

A100 showed higher HA formation due to its irregular morphology, which resulted in 

a greater surface area of contact.  

 

Keywords: Fibers. Bioactivity. Biomedical polymers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Biomateriais podem ser definidos como substâncias ou combinação de 

substâncias desenvolvidas para interagir com os tecidos vivos e, assim, estimular as 

funções corporais para as quais foram direcionados (MARTIN, 2000). Podem ser 

produzidos a partir de diferentes matérias-primas como: cerâmicas, metais e 

polímeros, sendo estes últimos amplamente utilizados, pois apresentam vantagens 

como biocompatibilidade, flexibilidade, processabilidade, biodegradação e baixo 

custo de produção em relação aos demais biomateriais, podendo ser fabricados em 

vários formatos e formas de apresentação como arcabouços, filmes, fibras, blendas, 

géis, dentre outros.  Estes biomateriais poliméricos têm sido avaliados em diferentes 

experimentos in vitro e in vivo e demonstrado resultados promissores para a 

aplicação clínica (SANTOS et al., 2013; GOMES et al., 2014).   

Dentre os biopolímeros, destacam-se as fibras de celulose e poliéster, sendo 

o poliéster uma fibra artificial produzida pela indústria química, resultante da reação  

entre ácidos carboxílicos e álcoois. Por sua vez, as fibras naturais, como a celulose, 

são formadas por cinco componentes básicos: celulose, hemicelulose, pectina, 

lignina e extrativos (gorduras, proteínas e sais inorgânicos). Esse conhecimento é 

importante  para a compreensão de sua influência nas características do compósito 

e, também, na escolha dos tratamentos químicos ideais que estas devem receber, 

quando  aplicadas como biomateriais (ALBINANTE et al., 2013).  

Atualmente, vários testes de biocompatibilidade estão sendo feitos com 

diversos materiais de origem vegetal e artificial visando a utilização destes para a 

reprodução total ou parcial de estruturas anatômicas humanas, seja para uso 

terapêutico ou na reconstrução. Novos biomateriais à base de algodão com 

incorporação de biomoléculas têm demonstrado resultados eficazes quando 

utilizados na reparação de feridas, observando uma aceleração na formação de 

tecido de granulação e epitelização. Tais bioativos naturais também têm 

demonstrado potenciais como agentes antimicrobianos (GOMES et al., 2014).  

Dentre os materiais, os polímeros despontam como os mais promissores para 

aplicações em áreas que vão desde a fabricação de nanodispositivos inteligentes 

até os biomateriais, passando por todo o campo que se convencionou chamar de 

Novos Materiais. Todo esse interesse pelos polímeros é proveniente da  natureza 
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química que estes possuem. É importante ressaltar, porém, que devido às 

propriedades intrínsecas dos materiais poliméricos, de nada valem as mais 

avançadas técnicas de síntese de polímeros sem a devida capacidade para a sua 

caracterização completa (RODRIGUEZ-HERNÁNDEZ et al., 2005; KUMBAR et al., 

2014). 

Diante do exposto, a presente pesquisa se justifica pela descrição das 

propriedades bioativas e mecânicas das fibras de celulose e poliéster, visando 

assim, estimular diversas pesquisas que busquem contribuir para melhoria  das 

características fisico-químicas e formulação  de novos polímeros, uma vez que estes 

apresentam-se como prováveis biomateriais resistentes a serem utilizados na 

construção de dispositivos biomédicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1. Classificação dos biomateriais 

 

Conforme a Conferência de Consenso em Biomateriais para Aplicações 

Clínicas, realizada em 1982, biomateriais são definidos como toda substância ou 

combinação de substâncias de origem natural ou sintética, com exceção de drogas 

ou fármacos que, durante um período de tempo indeterminado, são empregados 

como um todo ou parte integrante de um sistema para tratamento, ampliação ou 

substituição de quaisquer tecidos, órgãos ou funções corporais, restaurando perdas 

teciduais, funções comprometidas por processos degenerativos ou traumáticos. Em 

suma, é um material não-tóxico usado como aparelho médico, caracterizado por 

interagir com o sistema biológico (SHIN et al., 2003). 

A utilização dos biomateriais é uma ideia antiga. Vários achados 

arqueológicos comprovaram a preocupação do homem em restaurar ou substituir 

partes danificadas do tecido ósseo, tendo como exemplo esqueletos do período 

neolítico 32.000 anos, que revelam que já se conhecia a técnica de sutura. Há até 

2000 anos, o ouro era utilizado por chineses, romanos e astecas para reparo dental. 

Evidências de implantes dentários em múmias datam de 600 a.C.  

Em 1775, o ferro e o latão eram utilizados para reparo de fêmur fraturado. O 

primeiro olho de vidro foi produzido em 1832 pelo vidreiro Ludwig Müller-Uri em 

Lauscha, Alemanha. Foi constatado também que alguns tipos de materiais 

interligavam-se ao osso quando implantados (ZIMMERMAN, 1993). Apesar desses 

materiais serem empregados desde a antiguidade, o grande avanço no 

desenvolvimento só ocorreu  após a segunda guerra mundial e com o conhecimento 

 das ciências dos materiais.  

A Figura 1 mostra os materiais biocompatíveis esquematizados de acordo 

com sua evolução em função do tempo. Na primeira geração de biomateriais estão 

classificados os materiais considerados de natureza bioinerte, onde o principal 

objetivo dos pesquisadores era conseguir uma combinação das propriedades que 

fossem próximas as do tecido que seria substituído, de forma a promover a mínima 

reação tóxica possível.  

 Nos anos 80, surgiu a segunda geração de biomateriais, baseada nos 

biomateriais bioativos e absorvíveis (HENCH, 1998). Nesta segunda geração, entram 
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em destaque os materiais poliméricos, de interesse desta pesquisa. Estes materiais  

possuem inúmeras vantagens quando direcionados à aplicação biomédica. Polímeros 

biorreabsorvíveis, quando implantados no organismo para uma determinada finalidade, são 

absorvidos pelo mesmo. Os polímeros diferem das moléculas orgânicas pequenas porque 

suas propriedades não dependem apenas de monômeros que formam suas cadeias, mas 

também de sua massa molar, grau de ramificação, propocionalidade e distribuição dos 

comonômeros, entre outros (FLORENZANO, 2008).  

Em relação à biodegradabilidade, os polímeros sintéticos são geralmente 

degradados por hidrólise simples, enquanto os polímeros naturais são 

principalmente degradados enzimaticamente. Ambos têm sido utilizados pela 

engenharia tecidual para o desenvolvimento de moldes (scaffolds) tridimensionais 

para confecção de cartilagens, ligamentos, meniscos e discos intervertebrais, 

particularmente os polímeros sintéticos biodegradáveis (NAVARRO, 2008; TABATA, 

2009). 

Desde então, vários materiais foram enquadrados em uma dessas categorias 

de geração, o que promoveu um avanço na produção de dispositivos para 

aplicações biomédicas, e consequentemente houve um avanço na qualidade de 

vida. Apesar desse progresso, descobriu-se que tais materiais possuíam vida curta e 

falhavam no desempenho de suas funções em torno de 10-25 anos após 

implantado, o que consequentemente levava o paciente a uma outra intervenção 

cirúrgica (SHIRTLIFF e HENCH 2003). 
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*HA - Hidroxiapatita
*PLGA- poli (Lácido láctico-co-ácido glicólico)

 
Figura 1 - Fluxograma esquemático da evolução dos biomateriais em função do 

tempo (SHIRTLIFF; HENCH 2003). 

 

O conhecimento de alguns princípios básicos sobre a ciência que estuda os 

materiais e suas aplicações é de extrema importância para a compreensão dos 

mecanismos que norteiam a relação entre os implantes e o tecido hospedeiro. A 

biocompatibilidade, biofuncionalidade e bioatividade são fatores importantes que 

garantirão  ou não o bom desempenho do dispositivo quando implantado, os quais 

são definidos a seguir. 

 

2.1.1. Biocompatibilidade  

 É a capacidade do material desempenhar uma resposta apropriada numa 

determinada aplicação com o mínimo de reação alérgica, inflamatória ou tóxica 

quando em contato com tecidos vivos ou fluidos orgânicos (ORÉFICE, 2006). 

 

2.1.2. Biofuncionalidade  

É o conjunto das propriedades mecânicas, físicas, químicas e biológicas que 

permitem ao implante ou ao dispositivo desempenhar as funções estéticas e 

dinâmicas desejadas no meio implantado (PROUBASTA et al., 2007).  
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2.1.3. Bioatividade  

Está relacionada com o comportamento fisiológico e suas interações com o 

tecido ósseo hospedeiro. Apresenta uma ligação química estável entre o tecido 

ósseo e o biomaterial, com formação de hidrocarbonato apatita entre as interfaces, 

conduzindo de uma maneira natural a osseointegração, a osseoindução e a 

formação de um novo tecido ósseo. A bioatividade ainda está relacionada à 

capacidade que o biomaterial apresenta de interagir com tecidos vivos, estimulando 

os processos físicos e químicos naturais ao sistema biológico, favorecendo assim, a 

integração do biomaterial com o sistema receptor (ORÉFICE et al., 2006; 

CAMARGO et al., 2003). 

De acordo com as diferentes respostas geradas no tecido em contato com o  

biomaterial, essas funções, do tipo interface tecido/implante, podem ser classificadas 

como: 

a) Bioinertes: são materiais que praticamente não liberam nenhum dos seus 

componentes e possuem reatividade bioquímica mínima com o tecido hospedeiro. 

No entanto, esses materiais tendem a ser envolvidos por uma cápsula fibrosa que os 

isolam do meio vivo. A espessura da camada fibrosa depende de muitos fatores 

como as condições de implante, tecido e carga mecânica existente na interface 

(CASTNER et al., 2002); 

b) Bioativos: são os materiais que favorecem a osteo-integração, ou seja, a ligação 

química entre o material implantado e o tecido, sem a presença do envoltório fibroso. 

Por existir uma similaridade química destes materiais, a parte mineral óssea, os 

tecidos ósseos se ligam a eles, permitindo a osteocondução por meio de 

recobrimento por células ósseas. Quando o material bioativo é implantado no corpo, 

uma série de reações bioquímicas e biofísicas ocorrem na interface implante/tecido. 

Essas reações eventualmente resultam em uma ligação interfacial de natureza 

química e não física (HENCH e WILSON, 1993). Os materiais bioativos ainda podem 

ser classificados em: 

I) Osteoindutores: por meio da resposta intracelular e extracelular na interface 

promovida por estes materiais, forma-se uma superfície bioativa que é colonizada 

pelas células troncos livres no ambiente defeituoso como resultados de intervenções 

cirúrgicas. Os biovidros, por exemplo, se ligam com tecidos macios e com o osso. 

II) Osteocondutores: são materiais que promovem apenas uma resposta extracelular 

na interface. Nesse caso, forma uma superfície biocompatível que favorece o 
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desenvolvimento das células ósseas, como é o caso da hidroxiapatita sintética 

(HENCH, WEST 1996); 

III) Biorreabsorvíveis: este tipo de material, quando em contato com o tecido, após 

certo período de tempo, passa a ser solubilizado, degradado ou fagocitado pelo 

próprio organismo. Sendo assim, não se fazem necessárias novas intervenções 

cirúrgicas para retirada deste  material implantado, sendo isto de grande importância 

médica. São exemplos desses materiais os fosfatos de tricálcio (HENCH e WILSON, 

1993). 

 
2.2. Caracterização de Biomateriais 

As características físico-químicas, como tamanho das partículas, porosidade, 

cristalinidade e composição química, afetam o comportamento in vivo dos 

biomateriais (CONZ et al., 2005). Por exemplo, um biomaterial cristalino possui uma 

organização atômica bem definida, ao contrário de um material amorfo, que 

apresenta morfologia irregular (MISCH, 2000).  

Estruturas cristalinas são mais resistentes à alteração e à reabsorção em 

longo prazo. Por outro lado, os materiais que apresentam baixa cristalinidade são 

mais susceptíveis à decomposição em outras fases cristalinas. A cristalinidade é 

uma propriedade que altera o índice de dissolução do biomaterial e é dependente da 

temperatura de sinterização (TADIC et al., 2004).  

Outra característica de extrema importância a ser observada é com relação à 

porosidade dos materiais, uma vez que dimensões adequadas de poros favorecem o 

entrelaçamento do tecido com o biomaterial (WERNER et al., 2002), .  

Por exemplo, para favorecer a neoformação óssea, são necessários poros 

maiores que 300 μm para, assim, permitir o desenvolvimento de um sistema de 

capilares. Entretanto, poros com diâmetro de 100 μm são necessários para a 

migração e o transporte celular. Neste caso, a quantidade do osso formado será 

diretamente proporcional ao tamanho dos poros (LANDI, 2000).  

Isso mostra que estas diferenças influenciam no comportamento biológico in 

vivo dos biomateriais após sua utilização. Estudos devem ser direcionados para que 

estas características se provem eficazes na vida clínica, obtendo maior 

confiabilidade no uso de novos biomateriais. Para que falhas como rejeição tecidual 

brusca, inadequabilidade mecânica e biológica sejam  minimizadas,  deve-se ter 

maior atenção ao comportamento biológico dos materiais utilizados na fabricação de 
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dispositivos médicos e desenvolvimento eficaz para melhor entendimento da função 

e da interface entre o material e o ambiente no qual o dispositivo deva funcionar. 

 Sendo assim, a bioengenharia tem como principal objetivo superar as 

limitações dos tratamentos convencionais vigentes, procurando ampliar suas  

pesquisas e desse modo criar e aprimorar métodos de caracterização com uma 

maior eficiência  no que diz respeita á criação de novos materiais e terapias que 

restaurem, melhorem ou impeçam o agravamento da função tecidual comprometida 

(MARINS et al., 2004). 

Diante disso, a literatura descreve alguns métodos de caracterização, que 

auxiliam no processo de determinação das propriedades de maior importância para 

um biomaterial. Dentre estes, podem-se destacar os ensaios mecânicos, a 

espectroscopia de infravermelho, a microscopia eletrônica de varredura, teste de 

bioatividade em solução corpórea simulada e difração de raios-X. 

A utilização destes métodos é de fundamental importância na caracterização 

dos biomateriais para construção de dispositivos biomédicos. Afinal, a vida não é 

uma condição estável, é um processo dinâmico metaestável em constante troca de 

energia e material com o mundo externo para produzir trabalho. Dessa maneira, um 

dispositivo eficiente deve ser fabricado de um material que não desordene o 

processo metaestável nem a repercussão do dispositivo no sistema biológico. 

 
2.2.1. Ensaios Mecânicos 

Os ensaios mecânicos para obtenção da resistência dos materiais são de 

grande utilidade, pois predizem a eficiência e aplicabilidade do material para a 

função que estes estejam direcionados a desempenhar. 

Os metais são os principais materiais utilizados na confecção de implantes 

que são submetidos a grandes forças mecânicas, como, por exemplo, haste femoral, 

bandeja tibial e implantes dentários. Já os materias cerâmicos são empregados em 

aplicações para promover a regeneração óssea por, geralmente, conterem minerais 

em sua composição. Dentre estes, pode-se citar a hidroxiapatita, natural ou sintética, 

o Bio-Oss e o Bioglass (GOMES, 2010). 

Essas considerações servem para ilustrar o quanto é importante conhecer a 

resistência dos materiais envolvidos na substituição do sistema ou parte dele, 

podendo ser avaliada pela realização de ensaios mecânicos. O ensaio mecânico 

mais importante para a determinação da resistência dos materiais é o ensaio de 
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tração. Esse teste será utilizado na presente pesquisa, como ferramenta 

fundamental  na caracterização mecânica das fibras, uma vez que sua aplicabilidade 

como bispositivo biomédicos exige que seja biomecanicamente favorável. 

O ensaio de tração consiste em submeter o material a um esforço que tende  

a alongá-lo até a ruptura. Os esforços ou cargas são  medidas na máquina universal 

para testes mecânicos. No ensaio de tração o corpo é deformado por alongamento, 

até o momento em que se rompe. Os ensaios de tração permitem conhecer como os 

materiais reagem aos esforços de tração, quais os limites de tração que suportam e 

a partir de que momento se rompem. 

 
2.2.2. Caracterização Estrutural de Biomateriais 

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

instrumentos disponíveis para a observação e análise de características 

microestruturais de objetos sólidos. O motivo principal de sua utilidade é a alta 

resolução que pode ser obtida quando as amostras são observadas; valores da 

ordem de 2 a 5 nanômetros são geralmente apresentados por instrumentos 

convencionais, enquanto instrumentos de pesquisa de alta complexidade são 

capazes de alcançar uma resolução melhor que 1 nm (NAGATANI et al,1987). 

O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente com a superfície da 

amostra. O sinal recolhido pelo detector é utilizado para modular o brilho do monitor, 

permitindo a observação. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um 

filamento de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de 

aceleração de 1 a 50 kV (DEDAVID et al., 2007). 

 A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma 

superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta 

da amplificação de um sinal obtido através da interação entre o feixe eletrônico e o 

material da amostra.  

Dentre os sinais emitidos, os mais utilizados para obtenção da imagem são 

originários dos elétrons secundários e/ou dos elétrons retroespalhados, onde os 

elétrons secundários no MEV resultam da interação do feixe eletrônico com o 

material da amostra sendo estes elétrons de baixa energia (<50V), e formam 

imagens com alta resolução (3-5 nm), com informações meramente da superfície 

dos materiais. Os elétrons retroespalhados, por sua vez, geram uma imagem que 

fornece diferentes informações. Além da topográfia, também são obtidas imagens de 
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composição, contraste em função do relevo, e contraste em função do número 

atômico dos elementos presentes na amostra (MANNHEIMER et al., 2002). 

 
2.2.3. Caracterização das propriedades biológicas in vitro 

A escolha do material para ser utilizado como dispositivo médico passa, 

necessariamente, pela análise de um conjunto de requisitos que devem ser 

encontrados através de testes específicos, alguns já previamente padronizados. 

Assim sendo, um material apto a ingressar na classe de biomateriais deve exibir 

propriedades coerentes com a função específica do implante.  

Ultimamente, tem-se buscado desenvolver e padronizar testes in vitro que 

possam detectar a toxicidade e a bioatividade de dispositivos para uso  biomédico, 

principalmente aqueles de aplicação clínica. Estes, por sua vez, não devem causar 

reações adversas e nem lesar o organismo do paciente.  

Vários métodos in vitro para avaliar a toxicidade de biomateriais, foram 

padronizados utilizando-se culturas celulares. Estes testes de citotoxicidade 

consistem em colocar o material direta ou indiretamente em contato com uma cultura 

de células de mamíferos, verificando-se as respostas geradas pelas mesmas, 

através dos diferentes mecanismos. Dentre estes mecanismos, está a incorporação 

de corantes vitais ou a inibição da formação de colônias celulares. Estudos com 

estes métodos demonstraram que os testes com culturas celulares podem ser 

utilizados com sucesso, pois são reprodutíveis, rápidos, sensíveis e financeiramente 

acessíveis para a execução do estudo de biocompatibilidade. Além disso, os  

métodos in vitro apresentam vantagens em relação aos in vivo, uma vez que 

permitem limitar o número de variáveis experimentais, obter dados significativos 

mais facilmente, além do período de teste ser, em muitos casos, mais curto 

(ROGERO, et al., 2003).  

Contudo, um dos pontos mais desafiadores no desenvolvimento de 

biomateriais é a sua interação com os tecidos vivos, associada com o tipo de 

resposta do organismo à presença do material. Segundo Kokubo et al. (2006), um 

dos pré-requisitos para um material ligar-se ao osso é a formação de uma camada 

de apatita biologicamente ativa na interface material/osso, definida como bone-like 

apatite. Tal camada de apatita é similar à fase mineral do tecido ósseo, em 

composição e estrutura. Acredita-se que ela atua como sinalizadora de proteínas e 

células para iniciar a cascata de eventos que resulta na formação óssea. Ou seja, os 
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osteoblastos, células ósseas responsáveis pela produção de tecido ósseo, 

proliferam preferencialmente e se diferenciam produzindo apatita e colágeno sobre a 

camada de apatita formada anteriormente, o que favorece a união do implante com 

o osso. 

Desde então, vários  trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de avaliar 

in vitro, por meio de teste de bioatividade, a capacidade de formação de camada de 

apatita biológica sobre  a superfície de diversos materiais, prevendo, assim,  o 

potencial bioativo de cada um deles. Os testes in vitro de bioatividade  se tornaram 

muito mais populares a partir da década de 90,  pela sua relativa simplicidade. 

Entretanto, os resultados nem sempre apresentaram uma boa reprodutividade, pois 

as condições e o comportamento in vivo por muitas vezes não são completamente 

reproduzidos em testes in vitro, o que dificulta o estabelecimento de uma relação de 

unicidade entre os testes.   

Apesar dessas diferenças, os testes in vitro para análise da bioatividade dos 

biomateriais são indispensáveis antes da inserção do material a qualquer parte do 

sistema, uma vez que eles são capazes de evidenciar algumas das reações 

características da bioatividade de materiais. Tais testes ainda são importantes para 

estudar e estabelecer os estágios do mecanismo de ligação entre os tecidos vivos e 

os materiais bioativos, os quais são descritos no Quadro 1 (HENCH et al., 1996).  

 
Quadro 1 - Reações na interface de um compósito bioativo para a formação da camada de HCA 

(HENCH et al, 1996). 

 
ESTÁGIO 

 
PROCESSOS FÍSICO QUÍMICOS 

1 
Troca iônica de Na+ pertencentes ao material com H+ e H3O+ da solução 

 Si-O-Na++ H+
(aq)+ OH-

(aq)  S iOH+ + Na+
(aq) +OH-

(aq)
 

2 
Perda de sílica solúvel do material na forma de Si(OH)4 para a solução e 

formação da camada Si-OH 

3 
Policondensação da camada rica em sílica na superfície do material  

Si-OH +Si-OH Si-O-Si 

4 

Migração dos grupos Ca2+ e PO4
3
 
- para a superfície através da camada 

rica em sílica e posterior crescimento da camada amorfa rica em  

CaO-P2O5 pela incorporação do Ca2+ e PO4
3
 
- da solução. 

5 Cristalização da camada de Hidroxiapatita Carbonatada (HCA) 
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2.3. Algodão 

Nos últimos anos,  tem surgido um grande interesse pelos compósitos 

poliméricos associados a fibras vegetais, a exemplo, do algodão. Essas fibras 

oferecem vantagens como baixo custo, baixa densidade, excelente resistência a 

solventes e à temperatura. Além disso, são atóxicas e não abrasivas, sendo 

facilmente modificadas por agentes químicos (ALBINANTE et al., 2013).  

As fibras naturais têm cinco componentes básicos: celulose, hemicelulose, 

pectina, lignina e extrativos, como gorduras, proteínas e sais inorgânico. O algodão 

é uma fibra composta por aproximadamente 85,5% de celulose (CLEMONS et al., 

2005).  

A  celulose é um biopolímero que possui estrutura química bem definida 

(Figura 2). Algumas de suas características físico-químicas bem peculiares são 

resultados de interações moleculares entre cadeias (ELAZZOUZI-HAFRAOUI et al., 

2008). 

 

Figura 2 - Estrutura química da fibra vegetal formada     

por celulose (ELAZZOUZI-HAFRAOUI 
et al., 2008). 

  

Dependendo do organismo pelo qual  a celulose é produzida, esta 

apresentará, na sua morfologia e composição, características diferenciadas.  A 

Figura 3 mostra a representação esquemática de nanofibras de celulose em corte 

transversal mostrando arranjos cristalinos diferentes para celulose nanocristalina de 

plantas (ELAZZOUZI-HAFRAOUI et al., 2008) de algodão, tunicados (IWAMOTO et 

al., 2009), e celulose bacteriana de G. xylinum (TOKOH et al., 1998) nativa e 

modificada. 

Na Figura 3, observam-se as diferentes dimensões nas quais as unidades 

básicas de celulose (microfibrilas) se organizam na forma de arranjos cristalinos, 

variando o número de cadeias, o ângulo entre estas e as hidroxilas envolvidas em 
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ligações de hidrogênio. A compreensão das diferentes organizações desse 

biopolímero tem tido grandes avanços devido às ferramentas utilizadas pela  

nanotecnologia. 

 

A CB

D E

10m

 
Figura 3 - Representação esquemática de nanofibras de celulose em corte 

transversal mostrando arranjos cristalinos diferentes   para (A) 
celulose nanocristalina plantas (ELAZZOUZI-HAFRAOUI et al., 
2008) de algodão, (B) celulose bacteriana de G. xylinum (TOKOH et 
al., 1998) modificada e (C)  nativa. As barras representam as 
cadeias de celulose; (D) e de tunicados (IWAMOTO et al., 2009). (E) 
–Microscopia de Força Atômica (AFM) de celulose de Valonia 
(BAKER et al., 2000). 

 

Todo  conhecimento  químico e morfológico é importante para a compreensão 

de sua influência nas características do compósito e, também, na escolha dos 

tratamentos químicos mais adequados para melhoria desse material .  

Entre os tratamentos, existe a mercerização em que seu uso pressupõe a 

solubilização da hemicelulose e da lignina, além de alterar a cristalinidade da 

celulose, o que permite a adesão pela ancoragem mecânica da fibra, resultando em 

um maior contato físico entre os dois materiais algodão e a poliolefina-polímero, que 

tem como monômero uma olefina simples. Foi observado que a acetilação e a 

propionilação modificam a superfície das fibras, tornando-as mais hidrofóbicas. Esse 

tratamento ocorre pela reação de esterificação do grupo hidroxila dos constituintes 

da fibra (hemicelulose, lignina e celulose amorfa) com o grupo acetil (CH3CO). Os 
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autores observaram que quanto mais lignina maior é o grau de esterificação 

(ALBINANTE et al., 2013).  

A parede secundária do algodão é constituída de várias camadas 

concêntricas de celulose quase pura. Os grupos hidroxilas e as ligações C-O-C  

presentes na estrutura celulósica tornam a celulose altamente polar. Assim, essas 

fibras são mais compatíveis com compostos polares, ácidos ou bases. A partir disso 

é possível concluir que a grafitização com anidrido maleico será eficiente nas fibras 

de algodão por estas conterem fibras de celulose, o que é determinante para 

melhorar a molhabilidade da fibra, promovendo uma maior adesão interfacial 

causada pela difusão dos segmentos da cadeia das moléculas grafitizadas na fibra 

(BRAHMAKUMAR et al., 2005).  

Além disso, existem biomateriais como a quitina e a quitosana que também 

são promissores biocompatíveis em relação às fibras do algodão. A quitina é 

separada de outros componentes da carapaça de crustáceos por um processo 

químico que envolve as etapas de desmineralização e desproteinização das 

carapaças com soluções diluídas de HCl e NaOH, seguida de descoloração com 

KmnO4 e ácido oxálico (KIM et al., 2005). 

 A quitina obtida é um polímero contendo grupos acetil (CH3CO), é 

desacetilada com solução concentrada de NaOH, produzindo a quitosana. A 

quitosana é um produto natural obtido da quitina de carapaças de crustáceos 

(AZEVEDO et al., 2007). A quitosana possui uma estrutura molecular quimicamente 

semelhante à fibra vegetal da celulose.  

Azevedo et al. (2007), em seus estudos sobre a impregnação de quitosana 

nas fibras celulósicas provenientes do algodão, utilizaram de três mecanismos 

diferentes: adsorção física, interação por carga e interação por ligação covalente, 

onde contatou-se que apenas os dois últimos tratamentos são eficazes. Nesses dois 

casos, a interação química torna a impregnação bastante efetiva (AZEVEDO et al., 

2007).  

 
2.4. Poliéster 

Poliéster (PES) é uma fibra têxtil obtida a partir do poli (etileno teraftalato) -

PET (FIGURA 4). O polietileno teraftalato resulta da condensação entre o ácido 

teraftálico e o etilenoglicol, a uma temperatura de 280 ºC.  
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+ H2O

(280 ºC)

 

             Figura 4: Reação de condensação do PET (GUILLEN, 1991). 

O polímero é extrudido por fusão (260 ºC) e depois da extrusão, os filamentos 

sofrem estiramento, onde as macromoléculas são orientadas segundo o eixo da 

fibra. É durante o processo de estiragem que se obtém a cristalinidade do poliéster. 

As cadeias moleculares do poliéster são bastante rígidas como consequência 

da presença dos grupos ésteres do poli (etileno tereftalato) que garantem à fibra um 

elevado grau de cristalinidade. Contudo, as fibras de poliéster podem apresentar 

diferentes estados de cristalinidade e orientação dependendo do processo de 

estiramento a qual foram submetidas (GUILLEN, 1991). 

As fibras convencionais utilizadas na indústria têxtil, por exemplo, apresentam 

uma estrutura cristalina-orientada, com uma grande proporção de regiões de ordem 

intermédia. De acordo com o modelo clássico, as regiões intermédias situam-se 

entre as regiões cristalinas e amorfas (estrutura bifásica). 

Entre muitos biomateriais usados para engenharia de tecidos, os poliésteres 

têm sido bem documentados. Contudo, a má hidrofilicidade, e a falta de locais de 

reconhecimento naturais na superfície de poliésteres vinha gerando limitações à sua 

aplicação adicional no campo da engenharia de tecidos, uma vez que, a superfície 

do material desempenha papel importante no sistema biológico para a maioria das 

reações biológicas que ocorrem nas interfaces (JIAO e CUI, 2007). 

Portanto, com as novas pesquisas e o crescimento das novas tecnologias, 

métodos voltados para busca de grupos funcionais ou moléculas ideais são 

desenvolvidos para serem introduzidos na superfície de poliésteres e assim 
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modificar a superfície para incrementar sua biocompatibilidade. Propriedades de 

superfície modificadas de poliésteres diretamente relacionados à in vitro e in vivo 

têm apresentado respostas biológicas, tais como: adsorção de proteínas, fixação 

das células, crescimento e resposta favorável dos tecidos (JIAO, 2007). 

Estudo sistemático de tapetes de fibra de poliésteres alifáticos 

biodegradáveis, carregados com captopril (CPL), preparados através da técnica de 

electrospinning (eletrofiação), indicaram, através do espectroscopia de Infravermelho 

com Transformada de Fourier - FTIR, que existiu ligação de hidrogênio entre as 

moléculas de droga e os polímeros veiculares. Os testes de dissolução in vitro 

mostraram que a liberação do fármaco a partir das fibras era altamente dependente 

do meio e temperatura. É evidente, ainda, que através da combinação de diferentes 

fibras carregadas de CPL, seria possível produzir uma formulação por encomenda, 

com propriedades de liberação da droga adaptadas (ZHANG et al., 2012). As 

diferentes fibras de polímeros têm sido aplicadas em diversas áreas na liberação de 

fármacos. 

Atualmente, a engenharia de tecidos tem utilizado arcabouço (scaffolds) de 

crescimento tecidual de diversos materiais e composições, para cultura 

tridimencional de células. O scaffold é um suporte onde estas células são colocadas 

para sofrerem multiplicação e também orientação de seus tecidos. Para que isso 

ocorra, é necessário um scaffold com tamanho de poro definido e alta área 

superficial, bioabsorção e taxa de degradação apropriada, biocompatibilidade, 

integridade mecânica para manter a estrutura e a interação com as células 

permitindo a adesão o crescimento, a migração e finalmente a diferenciação celular 

(LIANG et.al., 2007). 

Dentre os ínúmeros materiais poliméricos que vêm sendo testados na 

construção de scaffolds, o poliéster vem se destacando, sendo utilizado na produção 

de nanoesferas funcionalizadas, que são veículos eficientes para biomoléculas, nas 

quais os biopolímeros são associados covalentemente ou por interações estáveis à 

nanopartícula. O uso dessas estruturas é uma das mais promissoras aplicações da 

nanobiotecnologia, com produtos nas áreas de prevenção à aderência de bactérias, 

ligação celular, eletroquímica e formação de cristais coloidais(AYRES, 2010, KIM et 

al., 2014). 
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2.5. Polímeros e sua aplicação na regeneração de tecidos 

 
A regeneração tecidual tem sido o objetivo de diferentes procedimentos 

cirúrgicos reparadores desde a antiguidade até os dias atuais. Uma estratégia de 

engenharia de tecidos, é utilizar polímeros para suporte de células. Esta técnica 

consiste na regeneração de órgãos e tecidos vivos, através do recrutamento de 

tecido do próprio paciente, que são dissociados em células, e estas, cultivadas sobre 

suportes biológicos ou sintéticos, conhecidos como scaffolds, para assim, serem 

reinseridos no paciente (JANG, 2013).  

No entanto, até o reimplante no organismo hospedeiro, o material polimérico é 

desenvolvido de forma a suportar física e mecanicamente as células de inoculação. 

O implante do conjunto polímero e células ocorre com um tecido prematuro formado. 

O polímero, por sua vez, é remodelado pela degradação in vivo numa razão 

proporcional ao crescimento celular e solicitação mecânica. Sua função é 

proporcionar suporte para o crescimento celular e, adicionalmente, servir como 

substituto mecânico e estrutural do tecido original até a formação do novo tecido e 

sua bioreabsorção completa (JANG, 2013). 

Nesta técnica, durante a cultura in vitro, ocorre a proliferação celular e a 

formação de tecido. Enquanto isto, o polímero é degradado e reabsorvido 

gradualmente, permitindo espaço para o crecimento tecidual. Evidentemente, o que 

garantirá o sucesso da técnica é a etapa inicial de desenvolvimento, seleção e 

processamento dos suportes, uma vez que a boa resposta celular ao biopolímero 

depende principalmente das propriedades que norteiam o material (ZHANG et al., 

2010 ). 

O uso de polímeros bioreabsorvíveis como suporte para cultura de célula é 

bastante usado na engenharia de tecidos. Dentre os polímeros sintéticos 

biodegradáveis e bioreabsorvíveis, encontram-se os poli(α-hidróxi ácidos), 

representantes de uma classe de poliésteres alifáticos sintéticos, dos quais fazem 

parte o poli (ácido glicólico) (PGA), poli (ácido láctico) (PLA), poli (ácido láctico-co-

ácido glicólico - PLGA), poli (ε caprolactona - PCL), seus copolímeros e outros(ELKE 

et al., 2003). 

Tendo em vista a importância da escolha do material na aplicação da técnica 

mencionada, a presente pesquisa serve como base para obtenção de conhecimento 

pormenorizado de novos polímeros, uma vez que os desafios atuais são 
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normalmente direcionados ao entendimento das relações entre composição química, 

degradação, biomecânica, cristalinidade e morfologia do suporte. 

Henche (1998), em um de seus trabalhos, evidenciou perspectivas para o 

futuro relacionadas aos biomateriais, mencionando a seguinte frase: 

 

“É preciso investigar biomateriais para ajudar ou 

melhorar a própria capacidade reparadora do 

organismo”. 

 

Esta visão se concretiza através dos avanços científicos e tecnológicos que 

vêm ocorrendo nos últimos anos, favorecendo consideravelmente as pesquisas com 

a utilização de biomateriais, seja na reconstrução de tecidos e órgãos ou na 

estimulação à regeneração tecidual. A estrutura biológica de um determinado órgão 

ou tecido pode não ter capacidade regenerativa ou apresentar limitações neste 

mecanismo. O tecido cartilaginoso, por exemplo, apresenta baixa capacidade 

regenerativa. Na tentativa de superar esse problema, os pesquisadores da área da 

bioengenharia têm desenvolvido e aperfeiçoado diferentes técnicas regenerativas e 

fibras poliméricas com a finalidade de regenerar este tecido e, desta forma, reabilitar 

os indivíduos acometidos por perdas teciduais de origem traumática ou degenerativa 

( IWASAKI; KASAHARA., 2011; KIM et al., 2012),  

As inúmeras pesquisas com biopolímeros têm mostrado resultados 

promissores para aplicação na área média, como por exemplo,  na preparação de 

cosméticos; em sistemas de liberação controlada de droga (VILLANOVA et al., 

2010); em adesivos médicos têxteis (HURLER; ŠKALKO-BASNET, 2012), 

aplicações no corpo humano, tais como na regeneração e substituição dos tecidos 

córneo (TOCCE, 2012), hepático (KAZEMNEJAD, 2009), muscular (TAKASHIMA, 

2012) nervoso (WANG E CAI, 2010), ósseo (LIU e MA, 2004), tegumentar (HWANG 

et al., 2012) e vascular sanguíneo (RAJALAKSHMI et al., 2012). 

Atualmente, o que vem sendo vislumbrado é o uso de polímeros condutores 

(BALINT et al., 2014). Entre as inúmeras tentativas e interações estratégicas da 

engenharia de tecidos para reparar quase todas as partes do corpo,  o sistema 

nervoso anatômico se destaca, devido à sua complexidade, seu funcionamento e à 

ineficácia dos métodos de reparação convencionais, os quais são baseados em 

componentes individuais, seja por biomateriais ou células isoladas. A estimulação 
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elétrica melhora o processo de regeneração do nervo e, por conseguinte, faz com 

que os polímeros eletricamente condutores sejam usados na construção de 

scaffolds para engenharia de tecidos nervosos (MOBARAKEH, 2011).   

Os biomateriais eletroativos são parte de uma nova geração de biomateriais 

"inteligentes" que permitem direta estimulação elétrica, eletroquímica e 

eletromecânica de células. Polímeros condutores, além de permitir excelente 

controle do estímulo elétrico, possuem boas propriedades ópticas, têm elevada taxa 

de condutividade, massa e podem ser produzidos de maneira compatível, 

biodegradável e poroso. Vale ressaltar que suas propriedades químicas, elétricas e 

físicas pode ser adaptadas às necessidades específicas de sua aplicação por 

anticorpos, enzimas e incorporando outros grupos biológicos (KIM et al., 2014) 

Os polímeros condutores comumente utilizados são os polipirrol (PPy) e 

polianilina (PANI), tornando-os, assim, andaimes adequados para  a engenharia de 

tecidos nervosos. Outros scaffolds, condutores compostos, como os PANI / gelatina 

e PPy / poli (ε-caprolactona), também são discutidos (BALINT, 2014, LAKARD, et al., 

2009). 

Em função das diferentes possibilidades de aplicação, formatos e formas de 

apresentação, como já inicialmente citado, a utilização destes polímeros depende de 

cada sítio e aplicação clínica para o qual será direcionado. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo geral 

 
O presente projeto tem como objetivo geral avaliar as características físico-

químicas e a bioatividade da fibra polimérica de celulose, poliéster e mista para 

utilização biomédica. 

 
3.2. Objetivos específicos 

 
Dentre os objetivos específicos do presente projeto, destacam-se: 

- avaliar as propriedades mecânicas de fibras poliméricas de celulose e poliéster, por 

meio de ensaios de tração; 

- analisar o efeito do processo da esterilização sobre as amostras; 

- avaliar a degradação, bioatividade e possível osteoindução das fibras quando em 

contato com solução corpórea simulada; 

- caracterizar as fibras; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa foi realizada em infraestrutura própria do Laboratório de 

Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres e do Instituto de Ciência dos 

Materiais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), os quais 

disponibilizaram os equipamentos e materiais necessários para caracterização e 

análise das fibras poliméricas de celulose, poliéster e mista1. A Figura 5 mostra o 

fluxograma  das etapas desenvolvidas na execução deste trabalho. 

 

Matérias primas
Fibras Têxteis:

Natural: 100% Celulose (A100), Sintética: 100% Poliéster (P100), Mista: 

70:30%Poliéster/Algodão (P/A)

Microscopia 

eletrônica de 

Varredura (MEV)

Ensaio a tração -

Máquina Universal 

de Ensaios 

Mecânicos,

Análise de dados Conduzido através do programa estatístico Origin-Version 6.0  e  Excel 2007  

Ensaio in vitro

Simulated body f luid- SBF proposta por Kokubo et al.(2006)

Período em dias de imersão em SBF :

1/2 , 1, 5, 15, 30, 60, 90 

Testes realizados ao f inal

de cada período

1 3

Espectroscopia de 

Inf ravermelho com 

Transformada de 

Fourier (FTIR)

2

 
Figura 5 - Fluxograma demonstrativo das etapas desenvolvidas na execução deste trabalho - 

Juazeiro, 2014. 

 
4.1. Matérias primas 

As fibras têxteis de interesse desta pesquisa são multifilamentares de três 

naturezas distintas (Quadro 2) e estão representadas da seguinte maneira: a) fibras 

naturais de algodão, compostas 100% de celulose (A100); b) fibras artificiais, 

compostas 100% de poliéster (P100) e; c) fibras mistas, compostas de 70% de 

poliéster e 30% de algodão (P/A). As fibras utilizadas não continham nenhum tipo de 

corante para evitar possíveis influências nos resultados. 

 

                                                 
1 Coats Correntes Têxtil LTDA, Indústria Brasileira. 
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Quadro 2 – Composição e representação da matéria prima utilizada    no 
presente trabalho - Juazeiro, 2014. 

Fibras Composição (massa) Representação 

Algodão 
 

100% Celulose 
 

A100 

Poliéster 
100% Poliéster  

  
P100 

Mista Poliéster/algodão 70%:30% P/A 

 
 

As amostras foram submetidas a esterilização em uma estufa de secagem e 

esterilização modelo S8 OSA (Biopar), a 100ºC por uma hora. 

 
4.2 Análise da biodegradação e bioatividade  dos materiais 

A formação do hidroxicarbonato de apatita no material em SBF é realizado 

como primeiro teste de triagem antes da aplicação in vivo para verificar a 

bioatividade. Desta maneira, o  comportamento das amostras após implantação foi 

simulado utilizando  a Solução Corpórea Simulada (Simulated body fluid – SBF), 

onde, a partir disto, foi possível avaliar a degradação e  bioatividade das fibras. 

A solução SBF convencional proposta por Kokubo et al. (2006) foi preparada 

de acordo com a metodologia descrita na norma internacional ISO (ISO FDIS 23317, 

2007). A composição da SBF utilizada neste trabalho e suas respectivas 

quantidades e purezas na ordem de adição são evidenciadas no Quadro 3. 

Cada amostra tratada foi colocada em béquer de 20 mL, contendo 15 mL da 

solução SBF. Para vedar os béqueres, foi utilizado filme plástico, com o objetivo de 

evitar a contaminação e minimizar a evaporação. O volume da solução adequado 

para imergir as fibras poliméricas foi determinado mediante a seguinte relação 

expressa pela Equação 1 (KOKUBO et al., 2006): 

Vs= Sa/10                   

onde, 

Vs = volume SBF (mm3) 

Sa = área total da superfície da amostra 

 
Os ensaios foram realizados em condições fisiológicas, ou seja, a 36,5 ºC e 

pH aproximadamente 7,4 durante o período de 12 horas (meio dia), 24 horas (1 dia), 

120 horas (5 dias), 360 horas (15 dias), 720 horas (30 dias), 1.440 horas (60 dias), 
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2.160 horas (90 dias). A estufa utilizada para manutenção da temperatura foi a 

Quimib®, modelo Q 316M4, IBO 9001. 

Antes do teste de bioatividade, as amostras foram pesadas em balança 

analítica, com o objetivo de verificar perda ou ganho de massa. Após ensaio in vitro, 

as amostras foram lavadas com água destilada e colocadas em bandejas para 

secagem completa em temperatura ambiente no tempo mínimo de 24 horas. Já 

secas, as amostras foram pesadas, identificadas e submetidas às caracterizações 

mecânicas e microscópicas. Todos os ensaios se realizaram em triplicata para 

garantir confiabilidade dos resultados bem como sua reprodutibilidade.  

 

Quadro 3 – Reagentes utilizados para preparação de um litro de SBF com suas 
respectivas quantidades, purezas na ordem de adição - Juazeiro, 
2014. 

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 0-5 mL - 

 

A solução SBF era renovada a cada 7 dias para evitar alterações de suas 

propriedades e composição, e a cada 15 dias uma nova solução era preparada.  

Também foi realizado teste em branco, pois a solução por si só poderia 

induzir à precipitação. Estes testes foram conduzidos em recipientes sem amostras 

poliméricas.  
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4.3. Caracterização física dos materiais 

 

4.3.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para analisar a morfologia, formação e tamanho de cristais na superfície das 

amostras, foram obtidas imagens por meio do equipamento de Microscopia 

eletrônica de Varredura (MEV), marca TESCAM, modelo TM-1000 equipado com 

filamento de tungstênio, localizado no Instituto de Pesquisa em Ciência dos 

Materiais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). Para tanto, 

as amostras foram analisadas antes e depois de serem submetidas aos ensaios em 

solução corpórea simulada, a fim de avaliar as alterações que, porventura, viessem 

a ocorrer após os ensaios e compará-las com a microestrutura inicial do material. 

Antes das análises, as fibras foram picotadas e colocadas em estufa a 100ºC 

por uma  hora, para desidratação completa. Posteriormente, foram recorbertas com 

ouro no metalizador de marca QUORUM modelo Q150R ES, no tempo de 5  

minutos, e só então analisadas.  

Para observação química qualitativa e quantitativa da composição de 

partículas na superfície das amostras em uma determinada região, foram obtidos 

espectros na microanálise por energia dispersiva, através do equipamento de EDS 

acoplado ao MEV.  

 

4.3.2. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

A caracterização por espectroscopia de infravermelho foi utilizada como 

importante técnica de análise qualitativa, para o reconhecimento dos grupos 

funcionais dos polímeros utilizados e a influência destes grupos na formação de 

fosfato de cálcio.  

A transmissão na região do infravermelho foi registradas em 

espectrofotômetro com transformada de Fourier (FTIR) Bruker I, modelo FS66. Para 

as  análises, foram selecionadas amostras A100 e P100 estéreis sem tratamento em 

SBF e amostras após noventa dias de ensaio em SBF. As amostras foram 

misturadas com 0,3g de KBr e prensadas em forma de pastilhas. Estas foram 

analisadas por técnica de transmitância, na região de 4000 a 500 cmˉ¹. 
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4.4. Caracterização mecânica dos materiais 

 
4.4.1. Preparação dos corpos de prova 

Para os testes de resistência a tração, foram elaborados  corpos de prova 

medindo 20 cm, os quais tiveram suas extremidades coladas a um plástico 

resistente como mostra a Figura 6. Para adesão, foi utilizada a cola acrílica de 

secagem rápida (Super Bonder®2). Com o objetivo de  analisar se o processo de 

esterilização não comprometeria as características físicas das amostras em estudo, 

inicialmente, foram preparados 10 corpos de prova para cada amostra polimérica 

(estéreis e não estéreis), totalizando 30 para cada situação. 

 

 
Figura 6 - Fibras da amostra A100, medindo 20 cm, representando corpos 

de prova preparados para ensaios mecânicos - Juazeiro, 2014. 

 

Os testes de resistência mecânica dos polímeros pesquisados foram 

realizados na Máquina Universal de Ensaios Mecânicos, modelo EMIC® - DL 10000, 

que utiliza o TESC®3 como programa de automação de ensaios, permitindo a 

sistematização dos mesmos. O teste realizado nas fibras poliméricas foi de 

resistência à tração, no qual utilizou-se uma célula com carga de 500N em 

velocidade de 20 mm/min. A configuração  dos ensaios pode ser visto na Figura 7. 

   

 

                                                 
2 Loctite, Qualidade: Henkel LTDA, Industria Brasileira  
3 EMIC    
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Figura 7 - Demonstração do teste de 

resistência a tração das fibras 
poliméricas - Juazeiro, 2014. 

 

4.4. Tratamento estatístico dos dados 

Os dados gerados foram digitados em uma planilha do Microsoft Excel 2007®4 

e posteriormente transferidos para serem trabalhados no programa estatístico 

Origin-Versão 6.0®5. As variáveis contínuas foram submetidas às análises 

descritivas, onde foram expressas a média aritmética e o desvio padrão. As 

associações entre as variáveis de interesse foram avaliadas mediante aplicação do 

teste de correlação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Microsoft,sistema operacional: Microsoft Windows    
5 Microcal origin,6.0, USA 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1. Efeitos da esterilização na resistência das fibras 

Como parte dos resultados, foi verificado o efeito do processo de esterilização 

nas propriedades mecânicas das fibras A100, P100 e P/A. A literatura mostra a 

importância de se avaliar a ação do processo de esterilização sobre os materiais 

utilizados como dispositivos biomédicos, uma vez que tal procedimento pode levar a 

alterações na morfologia do material, promovendo degradação e perda de suas 

propriedades mecânicas (ATHANASIOU et al., 1996).  

Comparando-se a resistência mecânica das fibras esterilizadas à das fibras 

não esterelizadas, pode-se verificar que não houve diferenças significativas nos 

valores entre esses dois grupos de fibras durante o ensaio de tração. A Tabela 1 

mostra os valores médios da tensão máxima e deformação com seus respectivos 

desvios para as fibras estéreis e não estéreis.  

 
 

 Tabela 1 - Força máxima e deformação sofrida pelas fibras estéreis e não estéreis - Juazeiro, 
2014. 

                          NÃO ESTÉREIS                                                    ESTÉREIS 
Fibras          Tensão Máxima             Deformação Máxima                     Tensão Máxima             Deformação Máxima 

                         (Mpa)                         (mm)                                  (MPa)                             (mm) 

A100          762 ± 52,2               5,69 ± 1,11                  747 ± 48,1                6,27 ± 1,94    

P100          615 ± 51,5               19,92 ± 1,58                 604 ± 11,8               26,27  ± 2,74 

P/A             606 ± 10,3               26,31 ± 2,54                 588 ± 52,9               24,14 ±  3,98  

 
 

A esterilização pode ser realizada de forma física ou química. O uso de um 

desses dois meios dependerá do tipo de material e da finalidade do uso deste. 

Pode-se afirmar que o método por calor seco utilizado na esterilização das fibras 

políméricas em estudo não afetou as propriedades físicas das mesmas. No entanto, 

estudos demonstraram que o tratamento pelo calor seco pode promover a hidrólise 

e/ou fusão da matriz polimérica dependendo da temperatura utilizada durante o 

processo. Estas variações alteram a estrutura do polímero comprometendo a 

biocompatibilidade,  (AZEVEDO et al., 2006). 

Na produção de scaffolds, por exemplo, a eficiência do processo de 

esterilização precisa ser analisada de maneira minuciosa, uma vez que qualquer 

alteração morfológica, dimensões e redução de peso molecular que venha a ocorrer 
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no material produzido pode ocasionar mudanças na interação célula-scaffold (HOLY 

et al., 2001).   

 
5.2. Efeito do tempo de imersão em SBF nas propriedades mecânicas das 

fibras 

Para análise das propriedades mecânicas das fibras submetidas aos ensaios 

em SBF, foram avaliadas as cargas máximas aplicadas e as deformações sofridas 

pelas fibras, estando estas esterilizadas. A deformação é a porcentagem de variação 

do comprimento decorrente da aplicação da carga sobre o material. A Figura 8 

mostra os valores médios de deformação obtidos, em função do período de imersão 

das fibras em SBF. Tendo como parâmetro os valores obtidos no estágio onde as 

fibras não foram imersas em SBF, verificou-se que a amostra A100 apresenta os 

menores valores de deformação, com 6,27mm seguida pela fibra P/A, com 24,14mm 

e pela fibra P100, com 26,27mm, sendo este o maior valor. 

No decorrer do ensaio, foi observado que todas as amostras apresentaram 

aumento nos valores de deformação. No período de 30 dias, a amostra A100 

(FIGURA 8 A) apresentou aumento de 64%, em relação ao seu valor inicial. Neste 

mesmo período, A/P apresentou aumento de 40% (FIGURA 2 C). A fibra P100 

apresentou a menor porcentagem, com apenas 2% em relação ao aumento da 

deformidade no período de 30 dias (FIGURA 8 B). 

A alta variância apresentada nas fibras A100 e a baixa variância das fibras 

P100 estão diretamente relacionadas à natureza das fibras, uma vez que a fibra 

sintética P100 é produzida com todos os fatores fisíco-químicos controlados, tais 

como temperatura, umidade, e qualidade de seus compostos, enquanto a A100 é 

uma fibra natural, vegetal, onde as diferentes variedades de algodão dependem da 

sua origem geográfica e do seu grau de maturidade. Segundo Cavaco-Paulo (2000), 

a camada secundária da fibra do algodão é maioritariamente celulósica, e ela 

constitui cerca de 95% da massa da fibra, sendo responsável pela resistência 

mecânica das fibras. 
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Figura 8 - Deformação máxima (mm) sofrida pelas fibras, ao final do período de imersão em 
SBF. Em A, fibras A100; em B, fibras P100; e, em C, fibras P/A - Juazeiro, 2014. 

 

Guillen (1991) mostrou que as fibras de poliéster são pouco elásticas, 

corroborando com os resultados obtidos nesta pesquisa, no entanto o outor observa 

que que a recuperação desta fibra ao alongamento é menor quando comparada com 

a poliamida, por exemplo. No entanto, a recuperação à deformação por flexão é 

excelente devido à rigidez intrínseca destas fibras de poliéster. Todavia, utilizando-

se um dos muitos métodos disponíveis para a funcionalização, as propriedades 

físicas dos materiais podem ser facilmente otimizadas através de ligação específica 

de moléculas biologicamente importantes aplicadas ao polímero (BALINT et al., 

2014; COBURN; PANDIT 2007). 

A Figura 9 apresenta os valores de tensão máxima aplicada nas fibras até sua 

ruptura, ao final de cada período do ensaio in vitro em SBF. Pode-se observar que 

independentemente do tempo de imersão em SBF, os valores de tensão aplicada às 

fibras permaneceram praticamente constantes. Antes do acondicionamento em SBF 

(0 dias), as amostras apresentaram valores de tensão em torno de 747,0 ± 48,1 MPa 

para A100 (FIGURA 9A), 588,4 ± 52,9 MPa para as amostras mistas (FIGURA 9C), 

e 604,2 ±11,9 MPa, para as amostras P100 (FIGURA 9B). Após 90 dias em SBF, 
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estes valores foram de 628,1 ± 94,1 MPa para A100, 497,692±51,55 MPa para P/A, 

e de 534,813±118,92MPa para P100. Isto mostra que, após 90 dias em ensaio in 

vitro, ocorreu redução máxima da tensão aplicada de 15% paras as amostras A100 

e A/P e 11% para P100. 

A tensão de ruptura e o alongamento final não diminuíram intensamente, uma 

vez que não houve perda de massa das amostras. Estudos comprovam que a perda 

de massa das fibras diminui a força e o alongamento à ruptura (VASCONCELOS, 

2005). 

Em síntese, as fibras A100 apresentaram menores valores de deformação em 

relação as demais fibras, suportando maior carga. Este fator é consequência da 

diferença existente entre os diâmetros das fibras, onde foi analisado através do MEV 

que fibras A100 apresentam maior diâmetro. A fibra mista (P/A) obteve os menores 

valores de tensão, tendo apresentado valores de deformação menores em relação à 

P100.  
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Figura 9 - Resistência máxima (N) aplicada às fibras, ao final do período de imersão em 

SBF. A- Fibras A100, B- Fibras P100, C- Fibras P/A - Juazeiro, 2014. 
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5.3. Caracterização morfológica e avaliação do comportamento bioativo das 

fibras poliméricas 

As Figuras 10, 11 e 12 apresentam as micrografias obtidas pela técnica de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) das superfícies das fibras A100, P100 e 

P/A, respectivamente. Observa-se que as fibras P100 e P/A estão organizadas de 

maneira similar em relação ao entrelaçamento dos fios. As fibras de poliéster, devido 

à sua natureza artificial, apresentam filamentos de diâmetro uniforme, enquanto que 

as fibras de celulose apresentam filamentos de diâmetro irregular. Isto pode ser 

nitidamente observado na Figura 12A, que apresenta a morfologia das fibras mistas, 

onde podem ser vistas fibras com ambas as características dos filamentos de 

poliéster e filamentos de algodão. A fibra A100 apresenta os fios mais compactados 

e se diferencia completamente das demais fibras no que diz respeito ao 

entrelaçamento dos fios e número de filamentos na formação da fibra (FIGURA 

10A).  

Através das imagens obtidas no MEV, mediu-se o diâmetro das fibras. A fibra 

A100 apresentou diâmetro de 202µm, relativamente maior em relação às demais, 

tendo P100 e P/A apresentado diâmetro de 136µm e 129µm, respectivamente. Essa 

diferença estrutural da fibra A100 em relação à P100 e P/A resultou em maiores 

cargas suportadas até a ruptura e menores valores de deformação, corroborando 

com os resultados da caracterização mecânica dos fios. Também foi observado que 

todas as fibras apresentaram inchamento ao final dos ensaios biomiméticos. Esse 

fator foi evidenciado por meio da visualização e medição da espessura das fibras, a 

partir das imagens do MEV. Ao final de 90 dias em SBF, as amostras apresentaram 

um aumento de aproximadamente 21% na espessura do fio (FIGURAS 10D, 11D 

12D) em relação ao seu tamanho original (FIGURAS 10A, 11A 12A). Esse fator 

indica a ocorrência de difusão de moléculas de H2O na estrutura molecular das 

fibras. Segundo Morgado et al. (2000), o processo de inchamento das fibras 

antecede a formação de fibrilas e o início da degradação. 

 A partir da análise das micrografias, pode ser observado que em geral a 

formação de glóbulos na superfície das amostra só puderam ser evidenciados a 

partir de 15 dias de imersão em SBF (FIGURAS 10C, 11C, 12C). Segundo Kokubo 

et al. (2003), estes glóbulos são formações biomiméticas de fosfatos de cálcio. 

Algums trabalhos indicam que o tempo de sete dias é suficiente para a formação de 

fosfatos (BARRERE, et al., 2002; UNCHIDA, et al., 2002). Porém, o tempo para a 
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formação e deposição da apatita é algo relativo, que depende tanto da natureza do 

material como das condições impostas ao mesmo. Além disso, o método 

biomimético pode gerar diferentes resultados em materiais da mesma natureza, 

caso estes apresentem características morfológicas diferentes, como observado por 

Moreira (2010) em suas pesquisas, o qual utilizou fibras de difernete natureza. 

Maiores períodos de contato em SBF promoveram aumento da concentração 

de precipitados recobrindo a superfície das fibras polimérica em estudos. O 

recobrimento se apresentou de maneira mais acentuada e homogênea para as 

fibras A100 (FIGURA 10) e de forma mais dispersa nas fibras P100 (FIGURA 11). As 

amostras das fibra P/A apresentaram precipitados em quantidades menores em 

relação às outras fibras (FIGURA 12). 
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Figura 10 - Micrografias da superfície da fibra A100. A) Fibra estéril, sem tratamento 

em SBF.B) Fibra imersa em SBF por 5 dias. C) Fibra imersa em SBF por 
15 dias. D) Fibras imersa em SBF por 90 dias - Juazeiro, 2014. 
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Figura 11 - Micrografias da superfície da fibra P100. A) Fibra estéril, sem 

tratamento em SBF.B) Fibra imersa em SBF por 5 dias. C) Fibra 
imersa em SBF por 15 dias. D) Fibras imersa em SBF por 90 dias - 
Juazeiro, 2014. 
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Figura 12 - Micrografias da superfície da fibra P/A. A) Fibra estéril, sem 

tratamento em SBF.B) Fibra imersa em SBF por 5 dias. C) Fibra 
imersa em SBF por 15 dias. D) Fibras imersa em SBF por 90 
dias - Juazeiro, 2014. 
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A Figura 13 mostra o espectro de energia dispersiva (EDS) das amostras 

A100, P100 e P/A imersas em SBF por um período de 90 dias. Em todas as 

análises, foi observada a presença dos elementos químicos de P e Ca. Como já 

descrito, a formação de fosfato de cálcio é um fator indicativo de bioatividade. 

Nestas amostras, também foi identificada  a presença de elementos de magnésio, 

sódio e cloro (FIGURA 13) os quais também fazem parte da composição inorgânica 

óssea. O EDS mostrou, também, a presença de elementos como o alumíno e o 

silício, que não são característicos da HA, provavelmente são provenientes do porta-

amostra (GUASTALDI et al., 2010).  

Poologasundarampillai et al. (2014) mostra que o uso de nanofibras de sílica 

associada com algodão para produção dos primeiros scaffolds 3D bioativos tem sido 

algo promissor para a regeneração do tecido ósseo, uma vez que a bioatividade e 

valorização da osteogênese pela liberação de íons de cálcio não são fornecidos por 

polímeros de sílica sozinho. 

  Isso mostra que as fibras estudadas na presente pesquisa , em especial A100 

por possuir maior resistência mecânica, certamente terá sucesso na apliação como 

biomaterial, um vez que esta, assim como as demias fibras, tem demonstrado 

bioatividade nos testes in vitro. 

 

 
Figura 13 - MEV no modo EDS identificando a presença de elementos químicos formado na 

superfície da fibra imersas em SBF no período 90 dias. A) Fibras A100, B) fibras 
P100,C)  fibras A/P - Juazeiro, 2014. 
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5.4. Caracterização qualitativa das fibras poliméricas  

 

Para a determinação molecular componente das fibras de poliéster e celulose, 

utilizou-se a espectroscopia de infravermelho. A Figura 14 apresenta o espectro de 

infravermelho das amostras de algodão após a esterilização, onde observam-se 

picos de baixa intensidade localizados entre 1016 e 1079 cmˉ¹ e entre 890 e 943 

cmˉ¹, os quais estão respectivamente relacionados com os grupos funcionais C-O-C, 

referentes ao alongamento dos anéis de glucose, e aos grupos CH (MARCILLIA et 

al., 2005). A baixa intensidade dos picos pode ser consequência da alta 

cristalinidade da disposição das moléculas que constitui a celulose, como observado 

por Steinmeir (2004). 

O espectro de FTIR da amostra A100 após 90 dias em SBF, mostrado na 

Figura 14B, apresenta bandas correspondentes aos grupos funcionais fosfatos, 

hidroxilas e aos grupos substitucionais carbonatos, correspondentes ao espectro da 

hidroxiapatita. As bandas nas regiões de 1062, 963, 572 e 474 cm-1 no espectro 

correspondem às vibrações de estiramentos e flexões dos grupos PO4
3-.  

As amostras em estudo apresentaram banda na região de 1453 cm-1 

correspondente a vibrações do C-O em regiões de alta energia e uma banda em 878 

cm-1 em regiões de baixa energia. As bandas de absorção do CO3
2-, apresentadas 

nas regiões 1641, 1432, 1348 e 800 cm-1, mostraram que com a utilização de um 

sistema aberto houve incorporação de grupos CO3
2-. As bandas em 3573 cm-1 são 

atribuídas ao modo de vibração de estiramento e flexão dos grupos O-H. As bandas 

em 3426 e 1650 cm-1 correspondem à absorção de água. A banda, devido ao modo 

de vibração do HPO4
2-, aparece na região de 2923 cm-1 (PRABAKARAN e 

RAJESWARI, 2006).  
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Figura 14 - Espectro de infravermelho odtido da fibra A100 sem tratamento em 
SBF, e após 90 dias em SFB - Juazeiro, 2014. 

 

 

A Figura 15 apresenta os picos característicos associados à fibra de poliéster 

antes e 90 dias após contato em SBF, com banda de absorção referente à vibração 

de estiramento simétrico de ligações C-H (2850–3000 cmˉ¹), e bandas típicas 

oriundas de uma variedade de ligações do grupo hidroxila, OH (3000-3700 cmˉ¹). 

Nas fibras de poliéster, as terminações das cadeias consistem principalmente de 

grupos ácidos carboxílicos (grupo OH ligado à carbonila) e ésteres hidroxílicos 

(grupo OH ligado à cadeia alifática - o grupo etileno), sendo que esses grupos 

contribuem para a vibração correspondente aos grupos OH em torno de 3430 cmˉ¹. 

Neste espectro, a banda refente ao modo de vibração de estiramento de ligações  

C–O está aproximadamente entre 1090–1150 cmˉ¹. A absorção em torno de 1730 

cmˉ¹ foi atribuída a vibrações do grupo carbonila (C=O) de éster (FECHINE, 2002). 

Esta banda, por vezes, pode apresentar-se alargada, e três bandas podem ser 

vistas, como relatado na literutura (EDGE, 1996). 
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Figura 15 - Espectro de infravermelho odtido da fibra P100 sem tratamento 
em SBF, e após 90 dias em SFB - Juazeiro, 2014. 

 

 

 

 

Bandas em 1093 e 1243 cmˉ¹, têm associação ao grupo tereftalato 

(OOCC6H4-COO). Absorção em torno de 712 cmˉ¹ foi atribuída à interação de 

grupos éster polar e anéis de benzeno, característica do espectro do PET. No 

Quadro 4, estão referenciadas as absorções na região do infravermelho mais 

comumente identificadas para o poli (tereftalato de etileno). 

Os espectros das amostras P100 acondicionadas por 90 dias em SBF não 

apresentaram mudanças significativas, com relação à deposição de fosfato, uma vez 

que as bandas referentes ao polímero já apresentavam picos intensos nas regiões 

características de grupos funcionais de fosfato. 
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Quadro 4 - Atribuições de bandas de absorção no 
infravermelho para o PET (FECHINE,2002;  
EDGE, 1996). 

NÚMERO DE ONDAS 
(cm-1) 

GRUPO FUNCIONAL 
 

3200-3600 
Estiramento dos grupamentos 

hidroperóxidos e – OH 

2850-3000 Estiramento Simétrico de CH 

1790-1820 Anidridos 

1730 
Estiramento C=O (carbonila) 

de grupo éster 

1728-1712 
Estiramento C=O(carbonila) 

de grupos ácidos carboxílicos 

<1700 
Grupos carboxílicos 

insaturados 

1680-1700 Conjugados arila-carbonila 

1600-1690 Benzofenonas ou quinonas 

1600 
Vibrações interplanares do 

anel aromático 

1580-1504/1410-10 
Vibração esqueleto aromático 

com estirameto C=C 

1453-1386,1320-1211 
e 950-900 

Estiramento do grupo C-O 
deformação do grupo O-H 

1339 
Deformação Angular tipo 

flexão de CH2 

795-845, 1800-2000 
Vibrações de dois hidrogênios 

aromáticos adjacentes em 
compostos p-substituídos 

860-900 
Anéis aromáticos 1,2,4,5:Tetra 

substituídos 

 

 

 

A formação mais intensa de fosfatos de cálcio na superfície das amostras 

A100, evidenciada nos espectros do infravermelho, corrobora com a fotomicrografia 

já apresentada na Figura 10D, onde a deposição desses fosfatos de cálcio podem 

ser observados sobre a superfície da amostra. As amostras P100 e P/A também 

apresentaram precipitação de fosfatos de cálcio na superfície, porém, em menor 

proporção. Tal diferença na deposição de precipitados está diretamente relacionada 

com a superfície das fibras poliméricas em estudos. Na Figura 16, as superfícies dos 

filamentos que formam as fibras podem ser observadas, onde, na Figura 16A, a 

seta, aponta a superfície com aspecto rugoso de A100, além desta, apresentar 

maior área de contato, uma vez que possui filamentos achatados. Em contrapartida, 

as fibras P100 apresentam filamentos de superfície lisa (Figura 16B) e com secção 

trasversal circular constante, diminuindo a área de contado superficial da fibra e, 
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consequentemente, dimunuindo a formação de precipitados. A Figura 16C apresenta 

os filamentos da amostra P/A. A seta indica a diferença entre os filamentos de 

poliéster e celulose que são encontrado na formação dessa fibra: 

200µ

200µ

200µ

A

C

B

 

Figura 16 – Fotomicrografias enfatizando a morfologia  dos filamentos das  fibras. Em A, amostra 
A100; em B, amostra P100 e; em C, amostra P/A - Juazeiro, 2014. 

 

 

Segundo dados da literatura  (CARVALHO et al., 2009), materiais que 

apresentam rugosidade e porosidade significativa na superfície e irregularidades 

uniformes podem proporcionar maior interação com as células do meio biológico, 

resultando em osteointegração precoce. 

Estudos realizados com ligas de Nitinol, por exemplo, demonstrara que o 

aumento da rugosidade neste material aumenta a interação química da apatita com 

a superfície da liga e cria topografia com propriedades físico-químicas que 

proporciona adequada adesão da interface entre o biomaterial e o hospedeiro 

(COOPER, 2000 ). 

A pesar da natureza distinta entre a fibra de Nitinol e as fibras do presente 

estudo, as fibras A100, P100 e P/A também apresentaram diferentes topografias e 

isso proporcionou depósito diferenciado de HA. Podendo assim afirmar, que não é 
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apenas a origem do material que influencia no processo de osteoindução, mas a 

morfologia da superfície do materia tem importância na formação de HA.  

 

5.5. Avaliação da degradação das fibras poliméricas 

 A degradação molecular é decorrente da hidrólise que quebra as moléculas 

dos polímeros. Esse processo leva a uma redução progressiva da massa molecular  

e, consequentemente, redução das propriedades mecânicas. A degradação 

molecular do polímero tem como efeito inicial a diminuição da resistência mecânica, 

acompanhada pela degradação estrutural do polímero, a qual ocorre de forma mais 

lenta.  

 Para a avaliação da degradação das fibras poliméricas do presente estudo foi 

realizado monitoramento da perda da massa, a partir da medida da massa seca das 

fibras ao longo dos ensaios em SBF, observando que, no transcorrer dos ensaio in 

vitro, a massa de todas as amostras permanecer constantes até o final dos 60 dias. 

Contudo, após 90 dias de ensaio, houve ganho de massa considerável em todas as 

amostras (TABELA 2). Isso é justificável, uma vez que houve grande formação de 

precipitados na superfície das amostras como já mostrado nas imagens do MEV. 

Todavia, as micrografias também permitem perceber que não houve mudanças 

morfológicas que evidenciassem degradação considerável nas fibras poliméricas. 

 

 
Tabela 2  – Ganho de massa das fibras A100, P100, P/A  submetidas ao SBF no 

período de 90 dias - Juazeiro, 2014. 

Amostras A100 P100 P/A 

Massa (g) inicial (0 dias) 0,018 0,005 0,005 

Massa (g) após 90 dias em SBF 0,034 0,008 0,007 

Ganho de massa (%) 48 37 28 

 

 Diante disso, pode-se afirmar que a perda em massa destas fibras é 

reconhecidamente um efeito tardio. Entretanto, deve ser levado em consideração 

que a velocidade de hidrólise depende de parâmetros que variam durante a 

degradação polimérica como a estrutura e massa molecular, dimensão, 

concentração de grupos éster, cristalinidade, temperatura, pH  do meio  e grau de 

hidrofilicidade, isto é, polímeros lipofílicos não conseguem absorver grandes 
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quantidades de água sendo que este parâmetro reduz a sua velocidade de 

degradação (KOST et al., 1989). Em contraste, os polímeros hidrofílicos absorvem 

grandes quantidades de água conduzindo a um aumento da sua velocidade de 

degradação (GÖPFERICH, 1996). O poliéster, por sua vez, é um polímero que 

apresenta alto índice hidropático, como já descrito, e esse fator dificulta a difusão 

das moléculas de água para o interior da fibra e, consequentemente, impede a cisão 

das ligações ésteres, sendo este um processo químico  hidrolítico (MARINHO, 

2005). Tal descrição corrobora com os resultados obtidos nesta pesquisa, uma vez 

que não foi evidenciada perda em massa e mudança dos aspectos morfológicos das 

fibras de poliéster (P100) e mista (P/A), até o período de 90 dias em SBF.    

 Vasconcelos (2005) relata que o processo de degradação das fibras de 

celulose só é otimizado quando utilizadas enzimas específicas e agitação mecânica 

intensa. Levando em consideração que o meio ao qual estavam as fibras A100, 

P100 e P/A não apresentava catalizadores, e sua temperatura e pH se mantiveram 

em níveis fisiológico durante os ensaios, esses fatores certamente contribuíram para 

a não degradação.   

 Segundo Santos (2014), a perda em massa tardia é uma característica dos 

polímeros bioabsorvíveis selecionados para a confecção de implantes ortopédicos, 

os quais sofrem variadas cargas mecânicas de acordo com sua aplicação. A 

degradação estrutural tardia após implantação garante ao polímero sua 

aplicabilidade em dispositivos ortopédicos, enquanto os polímeros com degradação 

acelerada são utilizados, por exemplo, na confecção de suturas absorvíveis.  

 Costa et al.(2008) mostram que a produção de blendas poliméricas tem 

trazidos grandes vantagens, uma vez que estes produtos podem ser quimicamente 

modificados, de modo a permitirem controle do padrão de degradação, de 

intumescimento, modulação de propriedades mecânicas e hidrofilicidades. A mistura 

de polímeros também fornece maior capacidade de deformação, muitas vezes 

necessária, dependendo do tecido humano ao qual vai ser aplicada. 

 É evidente que, em estudos in vivo, o processo de biodegradação  e 

bioreabsorção são mecanismos complexos de eventos celulares e bioquímicos, 

onde a influência na degradação pela presença de peróxidos, enzimas e células 

fagocitárias apresenta, ainda, importante enfoque nas pesquisas com biomateriais. 

No entanto, segundo Barbanti (2005), a degradação in vitro mostra-se boa 

alternativa quando comparados aos estudos in vivo, sendo fundamentais e 
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necessários. Além de apresentar baixo custo, o processo pode ser acelerado e as 

condições de ensaio, como temperatura, pH, produtos e subprodutos de 

degradação, podem ser quantificados e monitorados. 

 Quintero et al. (2009) produziram nanofibras de vidro bioativo por laser de 

fiação, as quais se mostraram altamente bioativa, com deposição de fosfato de 

cálcio a ser observado após 12 horas de imersão em SBF. No entanto, descobriram 

que as fibras estavam completamente dissolvidas após apenas 48 horas de imersão 

em SBF, deixando um tubo oco de apatita. Por mais que tenham apresentado alta 

bioatividade, estas fibras com período de vida curto não atenderiam às 

características necessárias para substituição de tecidos danificados, uma vez que o 

processo de reparo natural da área afetada requer certo período para ser promovido, 

ou seja, sua cinética de degradação das propriedades mecânicas teria que ser 

compatível com a cinética de reparação do tecido. Diante disso, afirma-se que as 

fibras caracterizadas nesta pesquisa se mostram como material promissor na 

produção de dispositivos, uma vez que apresentaram potencial bioativo e qualidades 

em suas propriedades mecânicas.  
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6. CONCLUSÕES  

 

 Este trabalho apresentou o comportamento mecânico e bioativo de fibras de 

origem natural e sintéticas, a base de celulose e poliéster. Diante dos resultados 

obtidos, pode-se concluir que o processo de esterelização não influenciou nas 

prorpiredades propriedades mecânicas de resistência a tração, das fibras A100, 

P100 e P/A. Apresentaram pouca redução nos valores dos testes mecânicos durante 

os ensaios realizados ao final de cada período que estiveram em contato com a 

SBF. As fibras A100 mostraram maior resistência mecânica e as fibras P100 

apresentaram menor deformação total ao final dos ensaios. Por outro lado, a mistura 

de fibras de celulose com fibras de poliéster (P/A) apresentaram menores valores de 

resistência e os maiores valores de deformação até a ruptura. 

 As fibras apresentaram múltiplos filamentos entrelaçados na formação do fio, 

contudo as fibras A100 por serem constituídas de filamentos de seção transversal 

irregular, apresentaram maior área de contato superficial que culminou na maior 

formação de precipitado de fosfato de cálcio. Porém, todas as fibras apresentaram 

potencial bioativo. 

 A perda em massa tardia das fibras é tida como uma característica positiva, 

pois esse é um efeito posterior à perda de resistênica mecânica e à degradação 

molecular, o que garante a estas fibras cumprir suas funções mecânicas adequadas 

durante o tempo necessário que estiverem sendo utilizadas como suporte 

biomédico.  

 A fibra de algodão mostrou-se candidata interessante para ser aplicada na 

produção de scaffolds para a regeneração óssea, uma vez que apresentaram maior 

resistência em relação às demais fibras, além da bioatividade e degradação lenta, 

sendo estas duas últimas características também observadas nas fibras P100 e P/A.  
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7. PERSPECTIVAS 

 

 Todavia, mesmo com os resultados até então obtidos, para sanar as 

dificuldades ainda existentes, é sugerido que pesquisas futuras venham se basear 

na melhoria das propriedades físico-químicas dos materiais aqui estudados, 

fazendo-se necessário novos estudos que visem: 

 Aprimorar o desempenho e características dos polímeros como biomateriais 

 Determinar aplicações e novas combinações, onde resultem em outras 

variedades de biomateriais, ainda mais versáteis e promissores para 

aplicação biomédica. 

 Realizar testes In vivo e nível de toxicidade destes polímeros 

 Realizar teste de difração de raios-X 

 Analisar os testes in vitro em período maior que 90 dias, para verificar o início 

de perda da massa e influência nas propriedades mecânicas das fibras.  
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