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PPRREEFFAACCEE  

  

  
Welcome you to the 1st Workshop: Bone as Engineering Material. For this workshop, 

researchers and practitioners were invited to present ideas, research results, work in progress, 

and systems demonstrations related to the bone as engineering material. The intent of the 

workshop is providing a forum to stimulate researchers and students to engagement in 

discussions and exchanging ideas about bone as engineering material. The bone can be modeled 

as an elastic, heterogeneous, anisotropic, multiscaled material with complex structure that may 

present an orthotropic, transversely, isotropic or isotropic symmetry. Theoretically, 

experimental and computational models have being developed in order to characterize the 

mechanical behavior of the bone. The BEM aims to disseminate research on the study of 

mechanical properties of bone as well as to stimulate high level research by inspiring and 

motivating those who work in this area of knowledge. The workshop includes sessions on 

structure, function and bone modeling, focusing on characterization of mechanical behavior and 

clinical procedures to evaluate bone quality.  

We would like to express our thankfulness to all authors who submitted papers. We especially 

thank to the CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  and the 

Programa de Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia for realizing this workshop. 

 

May 2011 

 

Organizing Committee. 
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AAbboouutt  tthhee  PPrrooggrraamm::  PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  

IInntteerruunniiddaaddeess  BBiiooeennggeennhhaarriiaa  

 

 

O Programa de Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia (PPGIB) evoluiu dentro da 

filosofia de promover o avanço do conhecimento técnico e científico no campo da reabilitação 

ortopédica, desenvolvendo novas aplicações das ciências exatas na solução de problemas 

relacionados com o reparo e a reabilitação de tecidos biológicos, formando recursos humanos 

qualificados neste campo específico da Bioengenharia. 

Dada a evolução da interdisciplinaridade, novas pesquisas e áreas foram sendo aglutinadas ao 

Programa e, a natural expansão da área teve como conseqüência o desenvolvimento de projetos 

em conjunto com pesquisadores das áreas de dermatologia, clínica médica, estrutura e 

modelagem matemática. Embora, as atividades do programa, estejam divididas formalmente em 

cinco linhas de pesquisa, em todas elas o tema osso como material de bioengenharia é abordado. 

 

The Bioengineering Graduate Program (PPGIB) evolved within the philosophy of promoting 

the advancement of scientific and technical knowledge in the field of orthopedic rehabilitation, 

developing new applications of the exact sciences in solving problems related to the repair and 

rehabilitation of biological tissues, forming qualified human resources in this specific field of 

Bioengineering. 

Given the development of interdisciplinarity, new research areas and projects have been merged 

to the Program, and the natural expansion of the area has resulted in the development of joint 

projects with researchers from the dermatology, medical clinic, structure and mathematical 

modeling. Although the program activities are formally divided into five lines of research, in all 

of them the theme bone as bioengineering material is approached. 
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TTaallkk  SSeessssiioonnss 

 

First Thematic Session: Prof. Dr. Orivaldo Lopes da Silva (PPGIB - EESC/USP) 

 

MECANISMOS DE INTERAÇÃO DE AGENTES FÍSICOS COM O TECIDO 

ÓSSEO 

Prof. Dr. Orivaldo Lopes da Silva 

 

Resumo: O osso é um tecido muito interessante, que normalmente surge apenas onde seja 

necessário para manter a estrutura do corpo correta e contrabalançar forças no esqueleto ou onde 

tenha ocorrido uma fratura e o osso deva ser reparado. Considerando-se que os ossos "in vivo" 

possuem pequenos potenciais de superfície e esses potenciais são drasticamente afetados pela 

ocorrência de fraturas, retornando a seus valores originais quando tais fraturas consolidam-se, 

campos e correntes elétricas têm sido utilizados como tecnologia terapêutica no tratamento de 

não-uniões ósseas e como alternativa no tratamento de um número crescente de problemas 

ortopédicos. Ainda, considerando-se as propriedades piezelétricas do osso e a importância dos 

potenciais piezelétricos no remodelamento ósseo, agentes físicos como ultra-som pulsado de 

baixa intensidade e vibração mecânica de baixa freqüência têm sido aplicados a fraturas e ossos 

osteoporóticos em animais de laboratório e pacientes humanos com um efeito significativo na 

taxa de reparo ósseo. Em função dessa aplicação de estímulos elétricos, um dos principais 

objetivos da pesquisa em fenômenos bioelétricos é a determinação dos mecanismos 

responsáveis pelos efeitos de campos elétricos externos sobre a atividade celular, especialmente 

no que se refere ao processo de reparo de tecidos lesados. Tem sido  mostrado que os estímulos 

elétricos têm um efeito mitogênico que se traduz através de um mecanismo clássico de segundo 

mensageiro, envolvendo mudanças de AMP cíclico, incorporação de cálcio iônico e estrutura 

cito-esquelética. Supõe-se que certos canais de transporte ativo na membrana plasmática sejam 

ativados por campos e correntes elétricas externamente aplicados. Por outro lado, estabeleceu-se 

inequivocamente que o nível de íons cálcio livres no citoplasma atua como um segundo 

mensageiro nos processos celulares e a regulação desses níveis de cálcio intracelular requer a 

participação de translocadores da membrana plasmática de vários tipos, tais como canais 

(translocadores rápidos), portadores (intermediários) e bombas (lentos). A hipótese de que o 

sítio principal de interação de um campo elétrico extracelular esteja na membrana celular 

encontra suporte na observação de mudanças de fluxo de cálcio iônico como um evento 

primário induzido pela estimulação elétrica. Por outro lado, o mecanismo de interação entre 

vibrações mecânicas e o tecido ósseo permanece motivo de controvérsia. Alguns trabalhos têm 

relacionado o efeito do ultra-som com a piezeletricidade do osso propriamente dita, enquanto 

outros pesquisadores têm comparado os efeitos ultra-sônicos com aqueles da pressão associada 

à onda acústica, afetando a permeabilidade da membrana celular. Os efeitos notáveis dos 
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agentes físicos, entretanto, não podem ser explicados apenas por um ou por outro efeito 

isoladamente e um efeito colaborativo pode ser o responsável pelos resultados reportados. 
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Second Thematic Session: Profa. Dra. Cecília H. de A. Gouveia (ICB/USP) 

 

A ESTRUTURA E FISIOLOGIA DO TECIDO ÓSSEO 

Profa. Dra. Cecília H. de A. Gouveia 

 

Resumo: O tecido ósseo é basicamente constituído por uma ampla matriz extracelular (MEC) e 

por células de formação (osteoblastos) e de reabsorção ósseas (osteoclastos), além dos 

osteócitos, que são importantes para a integridade da matriz.  A MEC possui um componente 

inorgânico (65%) e orgânico (~35%), sendo 90% deste constituídos por colágeno do tipo I, o 

que lhe confere elasticidade. O componente inorgânico é constituído basicamente por cálcio e 

fósforo, que se organizam na forma de cristais de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], 

mineralizam a MEC e conferem rigidez ao tecido ósseo. As células ósseas compõem apenas 1 a 

2% de todo o tecido, mas são elas que determinam o remodelamento ósseo, que tem a finalidade 

de manter a massa e integridade ósseas. No remodelamento ósseo, os osteoblastos e osteoclastos 

atuam de forma acoplada e balanceada, de forma que a mesma quantidade de osso removida 

pelos osteoclastos seja reposta pelos osteoblastos. O ciclo de remodelamento ósseo ocorre em 

unidades de remodelamento ósseo (BRUs = bone remodeling units) e se caracteriza 

primeiramente pela ativação do processo, seguida pela reabsorção óssea e, finalmente, pela 

formação óssea (A-R-F). Esse processo é regulado por fatores mecânicos, sistêmicos e locais.  
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Third Thematic Session: Dr. Carlos Manoel Pedro Vaz (Embrapa) 

 

Investigação da microestrutura de ossos por microtomografia de raios-X  

 

Carlos M.P. Vaz 

 

Embrapa Instrumentação, R. XV de Novembro, 1452, 13560-970, São Carlos, SP  

 
Resumo: A tomografaia computadorizada (TC) é uma excelente técnica para a caracterização 

não-invasiva da estrutura de materiais. Ela é baseada na atenuação de radiação ionizante e na 

reconstrução matemática de perfis de atenuação, produzindo imagens de seções transversais 

bidimensionais que podem ser combinadas para compor uma representação tridimensional do 

interior do material analisado. Em estudos de ossos a TC tem sido utilizada há cerca de 30 anos 

na avaliação da microestrutura e mais recentemente com a possibilidade da obtenção de 

resolução espacial submicrométrica,  da ultramicroestrutura. Apesar da TC ser uma técnica 

única as imagens e os tipos de aplicações da técnica dependem diretamente da resolução 

espacial, tipo de instrumentação e de radiação (raios gama, raios X monoenergético de sistemas 

synchrotron e raios X policromáticos). Na última década foi predominante o uso de sistemas 

synchrotron em estudos de ossos que apresentam vantagens com relação aos equipamentos de 

bancada que utilizam tubos de raios X. Dentre as vantagens estão o alto fluxo de fótons e a 

possibilidade de modular a energia dos raios X para a obtenção de um feixe monocromático. 

Entretanto os sistemas de microtomografia synchrotron são de uso muito restrito e limitado pela 

alta demanda e concorrência por esse tipo de ―facility‖. Avanços recentes em tecnologias de 

tubos e detectores de raios X e dos sistemas computacionais impulsionaram o desenvolvimento 

de uma nova geração de micrótomografos de bancada com alta resolução e qualidade de 

imagens igual ou superior às fornecidas pelos sistemas synchrotron. Nesta apresentação será 

realizada uma análise da aplicabilidade de um microtomógrafo comercial de alta resolução na 

caracterização anatômica e da microestrutura de ossos. Serão abordados aspectos como o 

compromisso entre tamanho da amostra e resolução espacial, qualidade da imagem e tempo de 

aquisição. Aspectos práticos do uso do equipamento, tratamento e análise das imagens, bem 

como das possibilidades de aplicações na área de ossos serão apresentados e discutidos. 
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Fourth Thematic Session: Dr. Álvaro Macedo da Silva (Embrapa) 

 

Tomografia de Raios X e Gama: conceitos básicos e protótipos 

desenvolvidos pela Embrapa Instrumentação 

Álvaro Macedo da Silva 

Resumo: Investigar o interior de amostras sempre foi o desejo e a necessidade de pesquisadores 

de diversas áreas da investigação. Essa primeira necessidade surgiu na área médica, pois seria 

muito desejável avaliar estruturas internas do corpo humano de maneira não invasiva, ou seja, 

sem ter que lançar mão de procedimentos cirúrgicos. O primeiro passo nessa direção foi dado 

quando Wilhelm Conrad Röentgen descobriu o raio X. Os primeiros resultados obtidos com o 

uso do raio X foram as radiografias. Porém, nessa técnica o que se obtém é uma projeção de 

uma imagem sobre um filme, onde ficam registradas as atenuações médias dos elementos que 

estão no caminho do raio. Há perda da informação espacial. Somente em 1963 desenvolveu-se 

uma matemática que resolveu o problema de reconstruir a imagem da secção de uma amostra, a 

partir de um conjunto de várias projeções suas, quando submetido a radiações X ou gama em 

várias direções. Quem fez esse primeiro desenvolvimento foi A. M. Cormack. Ele resolveu esse 

problema efetuando uma retroprojeção das projeções da amostra e filtrando alguns artefatos 

indesejados. A técnica recebeu o nome de Tomografia por Retroprojeção Filtrada. Nessa 

apresentação serão vistos os conceitos básicos dessa técnica. Serão apresentadas as formas de 

interação dos raios X e gama com a matéria (efeitos fotoelétrico, Compton e espalhamento 

coerente), as equações de reconstrução de maneira simplificada, as gerações de tomógrafos  e os 

protótipos desenvolvidos pela Embrapa Instrumentação (minitomógrafo, tomógrafo de campo 

de primeira geração, tomógrafo de campo de terceira geração e tomógrafo de resolução 

micrométrica), além de uma breve apresentação de alguns de seus resultados nas áreas afeta 

àquele Centro de Pesquisa. A técnica encontra enorme gama de aplicação, não se restringindo 

àquelas áreas que serão vistas. 

Palavras-chaves: tomografia reconstrução, raio X, raio gama, interação da radiação, solos. 
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Fifth Thematic Session: Prof. Dr. Paulo de Mattos Pimenta (EPUSP) 

 

Sobre a consideração de interfaces em materiais heterogêneos e na 

interação fluido estrutura 

 

Paulo M. Pimenta 

 

Resumo: A palestra aborda alguns aspectos da consideração de interfaces na análise de 

materiais heterogêneos e na interação fluido estrutura por meio do método dos elementos finitos 

e de métodos sem malha. É mostrada como os diversos métodos se relacionam, com destaque 

para o método da penalidade, do Lagrangiano, do Lagrangiano aumentado e de Nitsche. Alguns 

exemplos numéricos ilustram a palestra. 
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Sixth Thematic Session: Prof. Dr. Adrián Pablo Cisilino (Universidad Nacional de Mar del 

Plata - Argentina) 

 

MECHANICAL AND NANOMECHANICAL CHARACTERIZATION OF 

STRUCTURAL AND REGENERATED BONE 

Ariel Ibarra Pino, aaibarra@fi.mdp.edu.ar; Josefina Ballarre, jballarre@fi.mdp.edu.ar; 

Silvia Ceré, smcere@fi.mdp.edu.ar; Adrián Cisilino, cisilino@fi.mdp.edu.ar 

INTEMA, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET Av. Juan B. 

Justo 4302, 7600, Mar del Plata, Argentina 

Abstract: The assessment of the problems related to the stability of orthopaedic implants 

motivates the research for the mechanical and nanomechanical characterization of structural and 

regenerated bone. It is presented in this work the research carried out in this area at INTEMA. 

The mechanical characterization of trabecular bone at the macroscopic level is made via 

homogenization methods implemented using finite element analysis of trabecular bone models 

constructed from X-ray microtomography. For the micromechanical characterization there are 

used depth-sensing indentation tests to study regenerated bone around implants. Obtained 

results aim towards the development of bone regeneration and bone remodeling theories for the 

prediction of the bone behavior and the enhancement of the implant performance. 

Keywords: mechanical characterization, nano indentation, homogenization, finite element 

modeling. 
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Seventh Thematic Session: Prof. Dr. Julián Bravo Castillero (Universidad de la Habana - 

Cuba) 

 

Analytical formulae for effective properties of periodic elastic fibrous 
composites, with transversely isotropic constituents, and applications to 

bone mechanics  

 
JULIÁN BRAVO-CASTILLERO

1
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1
,  
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1 , FEDERICO J. SABINA

2
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3
  

 

1
Universidad de La Habana, Facultad de Matemática y Computación, Departamento de Matemática. San 

Lázaro y L, Vedado, CP 10400, Cuba.  
2
 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 

Sistemas, Universidad Nacional Autónoma de México, Departamento de Matemáticas y Mecánica. AP 

20-726, 01000 México, D. F., México, 
3
 Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, CNRS, 

Université Paris Nord, 93430 Villetaneuse, France 

 

Abstract: Two-phase parallel fiber-reinforced elastic composites with transversely isotropic 

constituents and two types of periodic distribution (square and hexagonal arrays) with perfect 

contact conditions at the interface are considered. A set of simple analytical formulae for their 

effective properties are given. Such formulae are a simplification of closed-form expressions 

derived previously by the authors
[1 4]

based on the asymptotic homogenization method 

(AHM). The effective properties for the limit case of empty fibres are also given. The current 

formulae are in a good agreement with direct semi-analytical
[5]

and numerical results 

obtained via Finite Element Method
[6]

and the Fast Fourier Transform
[7 9]

algorithm.     

The objective of this talk is to describe the AHM, the derivation of the global elastic properties 

and to provide information at hand which could be of particular interest for applications to bone 

poroelasticity. Also, the formulae are self-contained and of very simple computations which 

could be useful for check numerical codes.  

The authors are very grateful to the Organizing Committee of the 1º Workshop ―Bone as 

Engineering Material‖ (BEM) for the invitation and support.  

                                                           

  Abstract of a talk presented at the  1º Workshop ―Bone as Engineering Material‖ 

(BEM)  May 13-14, in the Programa de Pós-Graduação Interunidades Bioengenharia 

(PPGIB – USP /EESC – FMRP – IQSC), Escola de Engenharia1 de São Carlos, São 

Carlos,Brasil  (jbravo@matcom.uh.cu) 

mailto:jbravo@matcom.uh.cu
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Eighth Thematic Session: Profa. Dra. Ana Paula Lirani Galvão (UNIFESP) 

 

ESTIMULAÇAO ELÉTRICA DE BAIXA INTENSIDADE: ALTERNATIVA PARA 

PREVENIR E TRATAR A OSTEOPOROSE? 

 

ANA PAULA R. LIRANI GALVAO 

POS-DOUTORANDA DA DISCIPLINA DE ENDOCRINOLOGIA DA UNIFESP 

DOCENTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNICASTELO 

 

Resumo: Com o envelhecimento populacional no Brasil e os crescentes índices de osteoporose 

e suas conseqüentes fraturas, há um grande interesse socioeconômico em se prevenir e tratar 

esta doença. A estimulação elétrica de baixa intensidade (EE) tem sido utilizada para acelerar o 

reparo ósseo, e alguns estudos experimentais e clínicos já demonstraram que esta é capaz de 

prevenir a osteopenia. Em um estudo experimental realizado por Lirani-Galvão e colaboradores 

(2006, 2009 e 2010) foi evidenciado que a EE previne alguns efeitos causados pela ovarectomia 

no tecido ósseo de ratas, preservando a densidade mineral óssea, estrutura e microarquitetura 

ósseas, expressão da oxido nítrico sintase endotelial e indutível (eNOS e iNOS) e viabilidade de 

osteócitos. Além disso, foi demonstrado que o L-NAME bloqueia parcialmente os efeitos da EE 

na estrutura óssea (mas não na reabsorção) e na expressão de eNOS e iNOS em ratas OVX, 

sugerindo que o oxido nítrico possa ser um mediador dos efeitos positivos da EE no tecido 

ósseo.  

Baseado nestes resultados positivos, o desenvolvimento de um equipamento de baixo custo, 

como a EE para uso clínico, como alternativa para tratar a osteoporose sem os elevados custos e 

efeitos adversos dos medicamentos, pode ser de extrema valia. Atualmente este grupo de 

pesquisa da UNIFESP e Bioengenharia da USP de São Carlos está investigando os efeitos da 

EE em parâmetros do metabolismo ósseo de idosos institucionalizados portadores de osteopenia 

e/ou osteoporose. Cento e vinte idosos (homens e mulheres) randomizados em Grupo Placebo 

(n = 60) e Grupo Tratado (n = 60) estão recebendo o tratamento com a EE em 5 sessões 

semanais, de 20 minutos cada, por um período de 12 meses. Os indivíduos estão sendo 

avaliados (antes e após o protocolo) através de anamnese, exame físico, coleta de sangue (para 

avaliação de marcadores de remodelação óssea, cálcio total e paratormônio, dentre outros), 

exames de densitometria óssea, teste de mobilidade funcional e questionário de capacidade 
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funcional. Desta forma pretende-se averiguar se os efeitos da EE obtidos no metabolismo ósseo 

de ratas também poderão ser observados em humanos. 
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Ninth Thematic Session: Eng. Tomaz Puga Leivas (IOT/HC/FMUSP) 

 

Biomecânica do Osso 

Eng. Tomaz Puga Leivas 
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Modeling the Kinetics of Phase Transformations Using Dilatometry Tests 
in Carbon Steel, for Applications for Endoprotheses 
 
Reinaldo Cesar, rcesar@sc.usp.br

1
  

João Manuel Domingos de Almeida Rollo, tfase@sc.usp.br
1
  

 
1 University of Sao Paulo, Engineering School of Sao Carlos 

 

Abstract:  The intention of this paper is to develop the mathematical modeling of the formation and 

decomposition of austenite the carbon steel AISI 1025 using the dilatometric technique to calculate the 

change in length over the initial length as a function of temperature in specimens of cylindrical shape 

2x12mm. The homogenization of the system will be done using two of the fourteen Bravais solid, with 

tetrahedral and cubic system. The derivation of thermal cycles will range from cryogenic temperatures 

up to 1000 ° C. The mathematical model allows analytical equations describing the thermal cycles, 

highlight the points of phase transformation, with good approximation of dilatogramas outlined by DT 

1000 Adamel LHOMARG equipment, allowing to know the routes of heat treatment to provide increased 

mechanical strength as a means of reducing the weight of the endoprotheses 

 

Palavras-chave: Carbon Steel; Dilatometer; Thermal Cycles; Microstructor: Ortese. 

  

  

USO DA MEMBRANA DE CELULOSE BACTERIANA ASSOCIADA A 
COMPONENTES OSTEOCONDUTORES  E OSTEOINDUTORES NA 
REGENERAÇÃO ÓSSEA 
 
Fernanda Sanchez, fer_san16@hotmail.com   
Interunidades em Bioengenharia EESC/FMRP/IQSC – USP São Carlos 

 

Sybele Saska, sybele_saska@yahoo.com.br  
Biotecnologia do Instituto de Química – UNESP Araraquara 

 

Ana Maria Minarelli Gaspar, anamaria@foar.unesp.br   
Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP 
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Resumo: Os biomateriais podem ser definidos como substâncias de origem natural ou sintética e podem 

ser utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui algum tecido, órgão 

ou função do corpo. A celulose bacteriana (CB) produzida pela espécie Glucanoacetobacter xylinus é 

quimicamente pura e possui uma estrutura nanométrica, tornando-a eficiente na fixação de componentes 

osteocondutores e osteoindutores como a hidroxiapatita, o colágeno e os peptídeos sintéticos, que são 

reguladores da expressão de fatores de crescimento relacionados ao tecido ósseo. A hidroxiapatita 

facilita o contorno ósseo, além de ser clinicamente usada como uma biocerâmica reparadora e 

apresenta alto potencial de osteocondução, promovendo uma estrutura potente para ser usada na 

substituição óssea em ortopedia, cirurgia reconstrutiva crânio-facial, implante dento-alveolar e 

cirurgias orais em geral. O colágeno tipo I é a proteína animal mais abundante e forma a matriz do 

osso, da pele, e de outros tecidos. A matriz desse colágeno oferece um ambiente favorável para indução 

de diferenciação de osteoblastos “in vitro” e osteogênese “in vivo”; e sua grande vantagem é possuir 

excelente afinidade celular, estimulando a quimiotaxia de fibroblastos e agindo como suporte de 

migração dessas células. Osteoblastos e osteoclastos estão sujeitas à ação de fatores de crescimento, 

cuja função é manter a sobrevivência da célula e estimular a sua proliferação mediante a regulação do 

ciclo celular. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a membrana de 

celulose bacteriana associada a diferentes componentes que possam atuar na regeneração óssea. 

Metodologia: O presente estudo utilizou os artigos mais relevantes nas bases de dados Scopus, Pubmed 

e Scielo, nos últimos dez anos, utilizando as palavras-chave: membrana de celulose, regeneração óssea, 

hidroxiapatita, colágeno e fator de crescimento. 
 

Palavras-chave: membrana de celulose, regeneração óssea, hidroxiapatita, colágeno, fator de 

crescimento. 

  

  

BONE REGENERATION IN CALVARIA CRITICAL-SIZE DEFECTS: 
COMPUTERIZED MICROTOMOGRAPHY EVALUATION 
 
Mauricio Bordini do Amaral, e-mail: bordiniamaral@yahoo.com.br 

Ana Maria de Guzzi Plepis, e-mail: amplepis@iqsc.usp.br 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia EESC/IQSC/FMRP-USP. Av.Trabalhador 

Saocarlense, 400. 

 

Virgínia Conceição Amaro Martins, e-mail: vcmartins@iqsc.usp.br 
Instituto de Química de São Carlos – USP. Av.Trabalhador Saocarlense, 400. 

 

Abstract:  Biodegradable bone grafts were widely employed on bone regeneration. The purpose of this 

study was to evaluate the osteoconductive potential of hydroxyapatite, mineralized bovine tendon and 

Bio Oss-Geistlich in a rat critical-size calvaria defect model through non-destructive three-dimensional 

(3D) micro-tomographic (mCT) imaging. Two experimental biomaterials were developed: synthetic 

hydroxyapatite (particles size <0,2mm) and mineralized bovine tendon. Bio Oss-Geistlich was employed 

as a control group. A critical size defect (8mm) was created in the skull of Wistar rats (weight 200-300 g) 

and treated with the biomaterials and one group was  left untreated as a negative control (n=5). After 30 days, the 

animals were killed and the calvaria removed for non-destructive 3D mCT imaging and histomorphometric analysis 

(stained by hematoxylin-eosin). Analysis of variance and Tukey's test were conducted (p<0.05). No adverse 

reactions were noted. No bone repair was observed in untreated surgical defects. The control group showed partial 

closure of the defect at 30 days. For the experimental groups, the defect sites exhibited little bone formation at the 

defect margin, and a soft connective tissue was observed in the center of the defect at 30 days. There was a tendency 

of remaining implant area to decrease and new bone area to increase in both implant groups. Although degradation 

of the implants had occurred, some fragments of Bio Oss remains surrounded by new bone tissue. The bone growth 

was highest in the Bio Oss group, followed by hydroxiapatite and mineralized bovine tendon groups, and the least 

was the negative control group. The results of this study have demonstrated that the biomaterials studied have 

significant potential to promote new bone formation as a scaffold in rat critical size defects.  
 

Keywords: bone grafts,hydroxyapatite, calvaria critical-size defect, micro-CT 
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EFFECTS OF LEDTHERAPY ON BONE MASS DURING AGING 
 
Fernanda Rossi Paolillo, fer.nanda.rp@hotmail.com 
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Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da UFSCar 
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Audrey Borghi-Silva, Audrey@ufscar.br 

Nivaldo Antonio Parizotto, parizotto@ufscar.br 
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Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da USP 

Departamento de Fisioterapia da UFSCar 

Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos da USP 

 

Abstract. LED arrays were developed for an irradiation of a large area, such as hip and quadriceps 

muscles, main actuators during stance and swing phases. These body parts are furthermore areas where 

there is incidence of osteoporosis, mainly at femur. The objective of this study was to evaluate the effects 

of the infrared-LED (850nm) associated with treadmill training on bone mass during aging. Twenty 

postmenopausal women (50-60 years old) participated in this study during a period of one year. They 

were separated in two groups: the control group, carried out with only treadmill training (n=10) and 

LED group, with phototherapy during treadmill training (n=10). The training consisted of walking twice 

a week for 45 min at intensities between 85-90% maximal heart rate. The irradiation parameters were 

100mW, 40 mW/cm
2
, treatment time of 45 min and 106 J/cm

2
. The treatment was evaluated through 

isokinetic dynamometry (knee extensions during 1 minute at 300º/s) and dual-energy x-ray 

absorptiometry (DEXA) scans [femur bone mineral density (BMD)]. Two-way repeated measures 

ANOVA and one-way ANOVA were used. Where appropriate, post hoc comparisons were employed 

(Bonferroni adjustments). Statistical significance was set at the 5% (p<0.05). The LED group showed 

higher significant values of power (∆=24±11W, p=0.03) compared to control group (∆=12±10W). The 

femurBMD significantly reduced for the control group [from 0.979±0.130 to 0.954±0.127 g/cm
2
 

(p=0.0003)], but not for the LED group [from 0.994±0.017 to 0.982±0.073 g/cm
2
 (p≥0.05)]. These 

findings suggest that ledtherapy (infrared radiation) may be a benefit in enhancing of the muscle power. 

The increase in quadriceps power is very important for bone strength (particularly in femur) and 

contributes to prevention of falls and fractures during aging. 

 

Keywords: Ledtherapy, Treadmill Training, Muscle, Bone  
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COMPOSITE FOR BONE REGENERATION 
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Abstract. The aim this study was to develop a nanocomposite based on bacterial cellulose (BC) and type 

I collagen (COL) for bone regeneration. Hydrated BC membranes were used as template for BC-COL 

nanocomposites preparation. BC was initially modified by glycine esterification through solid phase 

methodology (9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) strategy) followed by cross-linking of type I 

collagen employing 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC). The samples were dried 

and cut as disks of 12 mm in diameter and 0.01 mm in thickness. The samples were characterized by 

spectroscopy electronic microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Fourier transformed infrared 

spectroscopy (FT-IR) and Raman scattering. Osteogenic cells were obtained by enzymatic digestion of 

newborn rat calvarial bone and grown on BC and BC-COL membranes for periods of up to 17 days, 

with evaluation the following parameters: 1) morphology at 1, 3 and 7 days; 2) cell 

viability/proliferation at 10, and 14 days; 3) alkaline phosphatase (ALP) activity at 14 and 17 days; SEM 

images showed homogeneous collagen into BC nanofibers. XRD pattern showed changes in the BC 

structure after collagen incorporation. Spectroscopy analysis showed bands assigned to amide I and III 

confirming the collagen incorporation. In vitro assays demonstrated that cultures grown on BC 

membrane exhibited a greater cell viability/proliferation at 14 days. Higher ALP activity was noted in 

cells cultured on BC-COL membrane at 17 days. The results indicate that BC-COL nanocomposite favor 

the development of osteoblastic phenotype in vitro. In conclusion, BC-COL nanocomposite can be 

indicated for application in bone regeneration. Financial support: FAPESP and CNPq. 

 

Keywords: bacterial cellulose, collagen, composite, barrier membrane, bone regeneration 
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Abstract. This work consists of preliminary results on the estimation of the effective behavior of bone, 

which is considered here to be a nonlinear-elastic isotropic material comprising a distribution of micro-

pores, that is, a two-phase matrix-inclusion composite in which the inclusions phase is assumed to be 

empty. First, a unified formulation of the generalized nonlinear Hashin-Shtrikman variational 

methodology is developed. Such a procedure, which relies on the introduction of a linear reference 

material chosen here to exhibit the same microstructure as the nonlinear one, is formally capable of 

producing bounds and/or estimates for both the effective strain energy density and effective stress-strain 

law. Hence, the resulting nonlinear bounds or estimates will depend on the constitutive properties of the 

linear material, so, in order to choose the reference material producing the best nonlinear bounds or 

estimates, an optimization procedure with respect to its constitutive properties will be carried out. Then, 

the constitutive elastic response of the matrix phase is modeled to be isotropic and nonlinear in the 

infinitesimal strains regime, and eight different geometries are considered for the empty phase: 

randomly-distribured identical spherical or cylindrical pores exhibiting overlapping or not, randomly-

distribured polydispersed-in-size non-overlapping spherical pores, and periodically-distributed non-

percolating cylindrical pores in a square or hexagonal layout. Finally, numerical exemples are 

presented.  

 

Keywords: bone, porous materials, nonlinear elasticity, effective behavior, generalized Hashin-

Shtrikman variational methodology 
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Abstract. Biologic tissues have the ability of generate electric signals. The microscopic source of the 

piezoelectric effect is the dislocation associated to ionic charges into the crystalline structure. A 

piezoelectric material produces an electric field when submitted to a mechanical stress. The bone tissue 

is the main constituent of the skull and physical stresses applied over the bone change its architecture. 

The bones are products of biomineralization. The study of these materials has attracted the attention of 

scientists because piezoelectric materials, such as bones, can produce an electric field. The dynamic 

response of bone cells to alterations caused by mechanical stresses and located electric stimuli have 

been vital to increasing the hormone factors secretion. The sella turca is deeply concave and shelter the 

pituitary gland (hypophysis), and its bone walls are a relatively rigid structure. GH is released from the 

anterior pituitary gland and is influenced by multiple factors such age, gender, nutrition, sleep, body 

composition, physical activity and sex hormones, and has a fundamental role in the regulation of 

multiples metabolic processes. The magnetic effects associated with biological systems are classified in 

two distinct groups: those where the application of an electric field affects the biological activity and 

those where the organism by itself is the source of that field. The encephalic structures have an intimate 

functional relationship, such as transmission and processing information, and these events are occurring 

simultaneously in biophysical and biochemical levels and include, among others, opening and closing of 

ionic channels. The relation between the bone cavity where lies the pituitary gland and GH is the aim of 

this in silico study, since previous studies demonstrate that the exposition of organisms and/or cells to 

electromagnetic fields is responsible for promoting structural and functional changes in biomolecules. 

 

Keywords: bone, piezoelectricity, electromagnetic field, Pituitary, GH. 
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EVALUATION OF THE COMPOUND BONE OF RICINUS AND SYNTHETIC 
HYDROXYAPATITE ON THE OSSEOINTEGRATION. STUDIES: 
HISTOLOGICAL, HISTOMORPHOMETRIC AND DENSITOMETRIC  
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Abstract. In the context of bone physiology, the assessment of osseointegration is known, but the use of 

biomaterials in this process with the support of computer images is slightly applied. The purpose of this 

study is to compare qualitatively and quantitatively the interactions of materials on osseointegration, 

analyzing the performance with the use of computational methods. The research will evaluate the 

biomaterials: Compound Bone of  Ricinus and synthetic hydroxyapatite implanted in rabbit´s bone tibial 

by computer images by histomorphometric analysis and radiographic bone densitometry, and 

correlating the results with the analysis histomorphologic. Will be selected 12 rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) with 90 days of adult age and  2,5 kg were divided into four groups of four animals (G1, G2, 

G3 and G4) being the post-operative times for the group G1 with  8 days, G2  with15 days , G3 with 21 

days and G4 with 40 days. Each animal receives 03 bone defects on tibial bone, two of which will be 

completed by biomaterials: synthetic hydroxyapatite and Compound Bone of Ricinus and the third for 

control. After euthanasia, the bone is removed, identified and subjected to histological procedures and 

done analyses histomorphometric and the radiographic bone densitometry. The findings will be by 

histomorphological examination and the histomorphometric evaluation of radiographic bone density. It 

will make the digitization of radiographic images, which assign the values of radiographic density, 

providing three-dimensional and color images. Its use is intended to increase the accuracy of image 

interpretation. In veterinary medicine, as well as in medicine and dentistry, assess the amount of bone 

mineral density is of fundamental importance, especially to relate these results to the fragility and 

consequent bone lesions. 
 

Keywords: Biomaterials, Computer program, Histomorphometry, Radiographic bone densitometry, 

Osteointegration  
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Abstract. Titanium and its alloys covered by calcium phosphate ceramics have attracted a great deal of 

attention for use as bone substitutes due to their mechanical properties, osseoconductivity and 

bioactivity. The strong adhesion between the HA layer and the neoformed bone tissue avoids micro 

movements of the implanted piece improving the surgical tolerance. Besides that, the ceramic coating can 

avoid the metallic corrosion; metal dissolution, and constitutes an effective barrier of diffusion of 

metallic ions to the organism. Recently, alternative methods have been developed to produce thin HA 

films. The sol–gel technique is used to obtain thin film and provides some benefits over others methods, 

such as chemical homogeneity,fine grain structure, and low processing temperature. Moreover, when 

compared with other thin film methods, it is simple and cost efficient, as well as effective for coating 

complex-shaped implants. Also, in the sol-gel HA coatings, a variety of precursors have been tried in 

pursuit of obtaining a well developed HA layer. The goal of this work was to improve the hydroxyapatite 

(HA) sol–gel films by changing the metallic surface of the titanium with deposition of a thin film TiO2 

before recover it with hydroxyapatite. The material was characterized by diffuse reflectance infrared 

Fourier transform spectroscopy (FTIR), scanning electronic microscopy (SEM) and X-ray diffractometry 

(XRD). The phase analysis by X-ray diffraction showed that only anatase phase was formed in the TiO2 

films. The structured HA initially appeared at 450°C and became stable at 700°C. 

 
Keywords: Titanium, hydroxyapatite, TiO2, scanning electronic microscopy and  X-ray diffractometry. 
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Abstract. The pathogenesis of foreign body infection, including osteomyelitis, is related to the presence 

of bacteria in biofilms. Staphylococcus epidermidis is the leading cause of infections associated with 

biofilm formation on indwelling medical devices. Biofilm-related infections are challenging to treat with 

conventional antimicrobial agents the reduced susceptibility of biofilm bacteria to antimicrobial agents 

is a crucial problem for treatment of chronic infections. The 

vancomycin is known to penetrate biofilms and effectively reduce the number of bacteria. N-

acetylcysteine (NAC) is a non-antibiotic drug that has antibacterial properties, affects several processes
 

that are important for bacterial biofilm formation, including a drastic reduction in extracellular
 

polysaccharide production. The goal of this study was assess the effect of vancomycin alone and in 

combination with NAC against biofilm of S. epidermidis, in order to obtain a new therapeutic approach. 

Biofilms of two S. epidermidis clinical strains (9142 and 1457 - good biofilm producers) were treated 

with concentrations MIC (8 mg/l) e peak serum (40 mg/l) of vancomycin alone and in combination with 

NAC 10xMIC (40 mg/ml). Biofilm susceptibility to agents tested was assessed through, crystal violet 

(CV) staining that measure total biomass of biofilm and cellular viability through XTT and colony-

forming units (CFU/ml). The effect of vancomycin MIC e peak serum alone was similar to that of the 

control. The use of vancomycin independently of concentration used, combined with NAC showed an 

effect on biofilm cells promoting CFU reduction of about 3-5 log10 (p<0.05). The vancomycin-NAC 

combination decrease the metabolic activity measured by the XTT reduction assay and also loss the total 

biofilm biomass, assessed by CV staining. In conclusion, this combination (vancomycin-NAC) suggest, 

an alternative to antibiotics in the treatment of osteomyelitis caused by S. epidermidis biofilm. 
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Abstract. The research consists of implementing and evaluating an empirical mathematical model 

reproducing analytically the dilatometric behavior of martensitic stainless steels ASTM 420A and 440C 

ASTM, widely used as surgical tools. The proposed method, based on experimental data extracted from 

dilatometry tests, allows the correlation of analytical results obtained, with low relative errors, 

compared to those obtained experimentally. Understanding the dilatometric behavior on heating allows 

the determination of phase transformations inherent in steel, essential in thermal processes. 

  

Keywords kinetics modeling, phase transformation, martensitic stainless steels, surgical tool 
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Abstract. A macroestrutura das biocerâmicas pode influenciar a cinética de sinterização de implantes em 

bicamadas ou gradiente funcional de porosidade com região de transição brusca e comprometer as 

propriedades finais das peças. A retração linear desigual das regiões com diferentes densidades de poros 

pode resultar em delaminação, a qual é caracterizada por separação nas camadas com porosidades 

diferentes e é indesejável. Esta pesquisa visa analisar o comportamento dilatométrico da alumina densa 

e da alumina porosa em atmosfera ambiente e controlada por argônio. Os objetivos são investigar a 

cinética de sinterização, em diferentes atmosferas, do material denso e poroso para definir a 

possibilidade de obtenção de peças densas-porosas sem delaminação. O método consistiu em utilizar 

dilatômetro com taxa de aquecimento de 5 ºC/min até 1400 ºC, com patamar de 1h. Houve dois eventos 

dilatométricos contraditórios, o primeiro com expansão da camada porosa devido à fusão das partículas 

de sacarose, e o segundo devido a maior retração de sinterização da camada densa relativa a porosa 

16,55% x 14,74%, respectivamente. Os resultados indicam necessidade de controle da extração da 

sacarose e de projeto adequado da espessura de transição no gradiente funcional. 

Palavras-chave: alumina, sinterização, dilatometria, gradiente funcional, implante ósseo. 
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Abstract. Fracture is a bone discontinuity that can be surgically produced or caused by an impact that 

exceeds the mechanical strength of bone by initiating a series of systemic events and specific tissue 

response. Radiological tests are commonly performed in clinical and animal experiments for monitoring 

the bone healing by providing information about the alignment of the fragments and the evolution of 

repair. Other techniques for monitoring quality and quantity can be used in experimental animals 

(histology and mechanical tests) and in animal experiments and clinical studies (computed tomography 

X-ray, MRI, ultrasound). The 3D microtomography by X-ray is a new monitoring technique for use in 

animal experiment and with great potential. The quantification of bone repair with new methods have 

wide application in research on invasive and noninvasive treatment of fractures using animal 

experiment. The goal of this research is to use the 3D microtomography by X-ray (μCT) to evaluate bone 

healing in bone defect in bilateral femur of male rat race Whistar weighing approximately 250g. The 

defect will be produced by a dental drill with high speed. Shall be established four experimental groups 

characterized by the use or non use of ultrasound treatment, the duration of the experiment with animals. 

In group 1, the ultrasound treatment will last for 14 sessions and shall be evaluated by μCT. In group 2 

no ultrasound treatment, the duration is 14 days and shall be evaluated by μCT. In group 3, the 

ultrasound treatment will last for 21 sessions and shall be evaluated by μCT. In group 4 no ultrasound 

treatment, the duration is 21 days and shall be evaluated by μCT. In groups 1 to 4 will be used 10 

animals for evaluation by μCT. The bone defect of the right tibia in animals of groups 1 and 3 are 

treated with ultrasound of low intensity. The evaluation will be conducted by μCT through software 

DataViewer, CT-Vol and CT-Analvyzer supplied by the microtomography manufacturer (SkyScan, 

Belgium).  
 

 

Keywords: ultra-sound, bone fracture healing, microtomography 
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Abstract. HYDROXYAPATITE (HA) is a reference bone grafting material in odontology and medicine. Its 

capacity to be resorbable or not is important to adequate it to specific surgery cases. The low resorbable 

rate is desired in cases where necessarily HA shall remain into the bone defective site acting as an 

osteoconductor charge. But, if the intention is the substitution of the graft by new living tissue, an 

especific resorbable rate is required. The resorbable rate of HA by the body depends on its physical-

chemistry properties and particles size. However, as small is the particle size as difficult is to the surgeon 
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prepare the HA in a liquid media and inoculate into the bone defect. This aggravation in the procedure is 

eliminated by a type I collagen coating on the HA particles. The collagen makes possible a liquid 

homogeneous suspension by its hygroscopic property, and being an attractive material to osteogenic cells 

catalyzes the living new tissue formation. In this work, the HA particles were coated with type I collagen 

objectifying an adequated resorbable rate without compromises the manipulation surgery protocol and 

enable to be used as drug delivery matrix or marker in nuclear medicine. 

 

Keywords: Hydroxyapatite, Collagen, Bone grafting, Drug delivery matrix, Marker 
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Resumo. O Nitinol (NiTi) é um termo que representa a família de ligas de níquel e titânio. Com a 

descoberta da extraordinária biocompatibilidade destas ligas, sua aplicação tem sido enfatizada em 

dispositivos na área médica (próteses, stents, instrumentos cirúrgicos como cateteres, agulhas, tubos 

guia, capilares) e na Odontologia em geral (implantes, limas endodônticas, fios ortodônticos, próteses). 

As características que tornam estas ligas interessantes são a sua superelasticidade, o efeito memória de 

forma e a excelente biocompatibilidade, sendo as duas últimas características particularmente 

interessantes, devido ao fato de conferirem a estes materiais a capacidade de auto-expansão ou 

contração e de não apresentar rejeição ao organismo. O conjunto de propriedades citadas torna esse 

material cada vez mais atrativo e empregado principalmente na área clínica. Na Odontologia, o desafio 

é idealizar uma liga com composição e tratamento térmico que resulte em propriedades mais compatíveis 

com as necessidades de utilização como biomaterial nas mais diversas especialidades. Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo avaliar três composições da liga de NiTi nacionais, sendo uma composição 

rica em titânio, pobre e equiatômica, através de testes de caracterização física (EDX e MEV) e análise da 

tensão superficial, após os elementos das composições terem passado por diferentes tratamentos 

térmicos. Após interpretação dos resultados obtidos, pode-se perceber que a liga que apresentou 

menores  porcentagens em peso de níquel em seus produtos da corrosão é a liga Nitinol rica em titânio 

submetida ao tratamento térmico de 24 horas no forno e 48 horas na estufa. Quanto às angulações 

obtidas no teste de tensão superficial, a referida composição apresentou as menores angulações, sendo, 

portanto, a mais hidrofílica (menor tensão superficial), desta forma, pode-se considerar preliminarmente 

que esta é uma liga com grande potencial para aplicação biomédica por supostamente ter melhor 

biocompatibilidade e maior interação com o meio biológico pela hidrofilicidade apresentada. 
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Resumo. A infecção bacteriana é a mais temida complicação de um procedimento de artroplastia, e a 

bactéria Pseudomonas aeruginosa é um dos principais agentes causadores deste tipo de infecção. Para 

prevenir a aderência bacteriana, incorporou-se ao cimento ósseo (CO) a base de polimetilmetacrilato 

(PMMA) o antibiótico sulfato de gentamicina. O objetivo deste trabalho foi observar a aderência e 

formação de biofilme por P. aeruginosa (ATCC 27853) sobre a superfície do CO a base de PMMA com e 

sem gentamicina, por métodos microbiológicos e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram 

produzidos corpos-de-prova (CDP) de CO com e sem gentamicina e incubados com a bactéria por 1, 6, 

24, 48 e 72 horas. Após os períodos de incubação, os CDP preparados para viabilidade celular foram 

lavados com tampão fosfato-salino e submetidos ao banho ultra-sônico em freqüência de 40±2 kHz por 8 

minutos, para recuperação de bactérias aderidas ao CO. Os CDP preparados para MEV foram fixados 

em glutaraldeído 2,5%, desidratados em alcoóis e metalizados. Por MEV observou-se bacilos aderidos e 

agrupamentos celulares em todos os períodos de incubação para os CDP de CO com e sem gentamicina. 

A viabilidade das células recuperadas da superfície do CO sem gentamicina variou de 10
5 

a 10
6
 

Unidades Formadoras de Colônias mL
-1

, e para o cimento com gentamicina as UFC mL
-1

 variou de 10
3 
a 

10
5
 UFC mL

-1
 em todos os períodos de incubação. Em 24 horas de incubação, recuperou-se o maior 

número de células aderidas às superfícies dos CDP com e sem gentamicina. Os resultados sugerem que o 

antibiótico incorporado ao CO não impede a aderência bacteriana e não inibe formação de biofilme de 

P. aeruginosa. A produção do biofilme sobre a superfície de um material implantado é um importante 

fator de virulência e um passo crucial na fisiopatologia da infecção.  
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Resumo: Os aços inoxidáveis austeníticos têm sido usados como materiais de implantes ortopédicos para 

substituir articulações e, especialmente, como estrutura de osteossíntese (placa-parafuso e parafusos) de 

uso temporário para fixação de fraturas. A interação do osso-implante pode fornecer um ambiente 

favorável à aderência e formação de biofilme por microrganismos patogênicos, resultando em um 

processo infeccioso de difícil erradicação no sítio cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi isolar e 

identificar os microrganismos do conjunto placa-parafuso e parafusos usados em implantes cirúrgicos, 

detectar a resistência aos antimicrobianos e caracterizar fenotipicamente os isolados Gram-positivos. 

Foram estudados os conjuntos placa-parafuso e parafusos de aço inoxidável austenítico ASTM 

F138/F139 e ISO NBR 5832-1/9 após remoção cirúrgica. Os conjuntos metálicos foram transportados 

em bolsa esterilizada de polietileno para o Laboratório de Microbiologia Clínica, lavados em solução 

tampão fosfato-salino e submetidos ao banho ultrassônico em freqüência de 40±2 kHz por 5 minutos 

para recuperação de microrganismos aderidos ao implante. Do fluido sonicado uma alíquota foi 

semeada em agar Sangue de carneiro 5%, MacConkey e Sabouraud e incubados a 37ºC por 24 horas 

para crescimento e isolamento das unidades formadoras de colônia (UFC mL
-1

). O perfil de resistência 

destas cepas foi obtido de acordo com o documento CLSI 2011. Para caracterização fenotípica dos 

isolados Gram-positivos, foi utilizado o método de aderência em placas de poliestireno. Os 

microrganismos isolados dos conjuntos de placa-parafuso e parafusos incluíram: bacilos Gram-

positivos; Candida tropicalis; Staphylococcus coagulase-negativa resistentes à eritromicina, oxacilina e 

clindamicina; Pseudomonas aeruginosa resistente à sulfametoxazol/trimetoprim e ampicilina; 

Acinetobacter baumannii com resistência à ceftazidima e Enterobacter cloacae apresentou resistência à 

cefalotina, cefoxitina, cefazolina, levofloxacina, ciprofloxacina. A caracterização fenotípica das cepas de 

Staphylococcus coagulase-negativa mostrou serem produtoras de biofilme. Concluí-se que os 

microrganismos isolados estão relacionados à infecção hospitalar e sugerem-se medidas preventivas 

para seu controle de infecção e resistência aos antimicrobianos. 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável austenítico, Banho ultrassônico, Biofilme bacteriano, Aderência em 

biomaterial, Resistência aos antimicrobianos. 
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Abstract. The assessment of the problems related to the stability of orthopaedic implants motivates the research for 

the mechanical and nanomechanical characterization of structural and regenerated bone. It is presented in this 

work the research carried out in this area at INTEMA. The mechanical characterization of trabecular bone at the 

macroscopic level is made via homogenization methods implemented using finite element analysis of trabecular 

bone models constructed from X-ray microtomography. For the micromechanical characterization there are used 

depth-sensing indentation tests to study regenerated bone around implants. Obtained results aim towards the 

development of bone regeneration and bone remodeling theories for the prediction of the bone behavior and the 

enhancement of the implant performance.  

 

Keywords: mechanical characterization, nano indentation, homogenization, finite element modeling. 

 

1. INTRODUCTION  

 

Major concerns among surgeons are the loosened orthopaedic implants due to stress shielding and/or 

biological incompatibility. The assessment of these problems motivates the research for the mechanical 

and nanomechanical characterization of structural and regenerated bone. It is presented in this work the 

research carried out in this area at INTEMA.  

Stress induced adaptation of trabecular bone is affected by tissue level stress and strain. The use of 

computational models to study the adaptation process would be a helpful tool in designing implants and 

fixation devices. However, it is virtually impossible to study the macroscopic mechanical response of a 

whole bone considering the strain and stress fields at the tissue level. One way to overcome this difficulty 

is to find an equivalent material model that characterizes the apparent material mechanical behavior of 

trabecular bone. It is considered in this work that trabecular bone is an anisotropic linear-elastic material 

with its macroscopic mechanical response characterized by the elasticity tensor. The elasticity tensor is 

computed via homogenization methods and using the results of three-dimensional Finite Element 

Analysis (FEA) of trabecular bone models constructed from X-ray microtomography images and without 

making any assumption about the material symmetry. 

 From a structural viewpoint, not only are the mechanical properties of the implant of main 

importance, but also is the quality of the regenerated bone, see for example Fratzl et al, (2004) and 

Fratzlet al (2007). Depth-sensing indentation has shown to be the most adequate technique to evaluate the 

mechanical properties of bones, especially when localized zones need to be studied (Pelled et al, 2007). 

Depth-sensing indentation is used in this work to study the mechanical behavior of the regenerated bone 

around stainless steel implants coated with a biocompatible coating of tetraethoxysilane (TEOS)–

methyltriethoxysilane (MTES) and commercial wollastonite particles. 

 

2. HOMOGENIZATION ANALYSES FOR THE ELASTIC CHARACTERIZATION OF 

TRABECULAR BONE 

 

2.1. Materials and methods 

 

mailto:smcere@fi.mdp.edu.ar
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Trabecular bone distributes load from articular surfaces to cortical bone through its bone matrix. The 

trabeculae in this matrix constitute the actual load-carrying construction. The material properties of the 

trabeculae, in combination with their architecture, determine the strength and stiffness of trabecular bone 

(van Rietbergen et al., 1995). Analyzing large trabecular bone structure on a microstructural level is 

clearly an intractable problem. Analysis methods have therefore sought to approximate composite 

structural mechanics by analyzing a representative section of the composite microstructure, commonly 

called a Representative Volume Element (RVE).  

By using RVE based methods, the computation of the bone stiffness is decoupled into analyses at the 

local and global levels. The local level analyses accounts for the microstructural details, and the results 

are used to determine effective elastic properties (typically the elastic tensor E) in the global level. The 

bone structure can then be replaced by an equivalent homogeneous material having the calculated 

effective properties (Hollister and Kikuchi, 1992).  

Homogenization is done by post processing the stress and strain results computed for a set of 

boundary value problems for the RVE. This is usually done by means of FEA. The applied boundary 

conditions, however, cannot represent all the possible in-situ boundary conditions to which the RVE is 

subjected within the bone. The accuracy of the RVE approximation depends on how well the assumed 

boundary conditions reproduce the in-situ state of the RVE. Two approaches are used in this work for the 

homogenization analysis: the standard mechanics approach using homogeneous traction and displacement 

boundary conditions and asymptotic method with periodic boundary conditions. For a description and a 

comparison of the methods see Hollister and Kikuchi (1992). In previous microstructure analyses the 

authors concluded that reduced integration eight-node brick element is the most adequate for the model 

discretization of trabeculae (Ibarra Pino et al., 2010). 

The homogenization analysis was performed for a trabecular bone sample extracted from a bovine 

femoral head. FEA models were constructed using micro-CT-scanning using the procedure described in 

Ibarra Pino and Cisilino (2010). The FE model is depicted in Fig. 1. Following Harrigan et al. (1988), the 

size of the specimen (4.964.964.96mm) was chosen to span more than five intertrabecular lengths in 

order to fulfill the continuum assumption. In order to examine the effects of the FE discretization and the 

image resolution, a series of FE models were constructed using element sizes of 60, 73, 99 and 119 µm. 

The number of elements of the models ranged from 70.000 to nearly 314.000. Then, the resultant 

apparent elastic tensors were determined by extrapolating the results to the limit case of zero element size. 

Computations using the asymptotic method are computationally more expensive than those for the 

direct approach. Available computer were not enough to solve to complete the asymptotic analysis using 

the smallest element size were not are not available for the asymptotic method. trabecular tissue was 

assumed isotropic and homogeneous with Young modulus 1 GPa and Poisson ratio 0.3. The 

intertrabecular space or void region was considered to have a very soft behavior relative to trabecular 

tissue, with Young modulus 10
-8 

GPa and Poisson ratio zero.  

 

 
 

Figure 1. Finite element model for the trabecular bone microstructure (only the elements discretizing the 

trabecular tissue are shown). 
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Figure 2. Effect of the variations in mesh resolution on the components of E for two homogenization 

methods (Cij denote the components in Voigt notation). 

 

2.2. Results and discussion 

 

Computed results for the components of the elastic tensor E are plot in Fig. 2. Results computed with the 

standard mechanics approach show some mesh dependency, while those computed using the asymptotic 

method are almost mesh independent. The largest singular value was used as the norm to assess the 

magnitude of the tensor E. Thus, the norms of the E computed using the standard mechanics approach for 

all the element sizes are in the rage from 583.91 MPa to 586.38 MPa, while for the asymptotic method 

they are in the range from 488.21 MPa and 486.54 MPa. The average difference between the two set of 

values is 16.7%. Consistent with the their energy bounds, the results computed with the asymptotic 

approach are lower than those from the direct method (Hollister and Kikuchi, 1992) 

 

3. NANOMECHANICAL CHARACTERIZATION OF BONE TISSUE GROWTH AROUND 

IMPLANTS 

 

2.1. Materials and methods 

 

The study was performed for bone tissue growth around a stainless steel implant, which is a low-cost 

massively used material in orthopaedics. The sol–gel method has been proposed as an appropriate 

procedure to process protective and bioactive coatings. The advantages and techno-logical significance of 

sol–gel coatings over other coating methods have been widely demonstrated (Sakka, 1994). The coating 

produced for this work is an organic–inorganic one (called ―hybrid‖) which was fabricated by the 

hydrolysis and polycondensation of a mixture formed by a purely inorganic compound, such as 

tetraethylorthosilane (TEOS), and an organic compound like methyltriethoxy-silane (MTES) together 

with the addition of wollastonite particles. Details about the composition of the coating and of the coating 

procedure can the found in the paper by Ballerre et al (2011). 

In vivo experiments were conducted in total on 4 Hokkaido adult rats (weighted 350±50 g) according 

to the codes and rules of the Ethics Committee of the National University of Mar del Plata and taking care 

of surgical procedures, pain control, standards of living and appropriated death. The coated implants, 

made from 1.5 mm diameter AISI 316L stainless steel wires, were placed by press fit into the femur, 

extending them into the medullar canal. After 60 days the bones with implants were ablated. 

Conventional X-ray radiographs were taken before retrieving the samples for control purposes. 

The retrieved samples were cleaned from the surrounding soft tissues and fixed in neutral 10 wt.% 

formaldehyde for 24 h. Then, they were dehydrated in a series of acetone–water mixture followed by a 

methacrylated solution and, finally, embedded in methyl methacrylate (PMMA) solution and 

polymerized. The PMMA embedded blocks were cut with a low speed diamond blade saw (Buehler 

GmbH) cooled with water. Various sections were prepared for different experiments: sections of 200 μm 

in thickness for histological staining, AFM and SEM images, and blocks of 5 mm in thickness for 

nanoindentation studies. The nanoindentation samples were successively polished with 120, 240, 400 and 

600 grit papers lubricated with water. The last polishing step was performed with a suspension of 3 μm 

alumina powder. 
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Indentation measurements were performed using a fully calibrated UMIS-2000 nanoindenter. Load 

and depth were recorded simultaneously for complete load–unload cycles using a Berkovich indenter. 

The contact force for detection of the surface position was 0.15 mN. The loading and unloading rates 

were 1 mN/s. The maximum load was 10 mN and it was held constant for 30 s to avoid creep effects. 

Grids of 5×5 indentations separated by a distance of 10 μm were performed on each specimen in 3 

locations: between the old bone and the implant (bone remodeling zone), between the marrow and the 

implant (new bone zone) and away from the implant (old cortex bone). It should be pointed out that the 

remodelled bone is newly formed bone after the implantation of the prosthesis. However, we differentiate 

the bone deposited on the implant surface from the bone growing from the old cortex. In what follows we 

denote ―new bone‖ to the first one and, ―remodeled bone‖ to the latter. The first set of indentations was 

carried out at room temperature and 50% relative humidity. Then, the same specimens were tested under 

submerged conditions in simulated body fluid (SBF), after an immersion of 24 h. The last set of tests was 

also conducted under submerged conditions, but after 7 days of immersion in the SBF.  

The contact stiffness (S) was calculated as the slope of the unloading curve between 20 and 95% of 

the maximum load, Pmax. The hardness (H) and reduced modulus (Er) were then computed from the 

unloading contact stiffness and the indenter contact area (Ac) based on the Oliver–Pharr (1992, 2004) 

theory.  

 

2.2. Results and discussion 

 

Figure 3 shows typical load–displacement nanoindentation curves of the three different bone tissues: 

(a) cortex bone, (b) new bone zoneand (c) remodellation zone (see subfigure (d)); in air and under 

submerged conditions in the simulated body fluid. The maximum indentation depth achieved at 10 mN is 

the highest in the submerged samples, illustrating the softening effect of the body fluid on old, remodelled 

and newly formed bone tissues. The reduced modulus, Er , and the plasticity or ductility index, Er/H , 

results are presented in Fig. 4. The plasticity index reflects the relative amount of plastic indentation work 

(Greenwood and Williamson, 1966). It has also been shown to correlate well with the fracture toughness 

of the indented material (Tanaka, 1986), an important parameter in bone structural integrity. The standard 

deviation is between 16 and 42% for the reduced modulus and 1 to 28% for the plasticity index for all 

samples. This is due to the inherent heterogeneity of the bone and the indentation size, which is in the 

order of the bone microstructures. 
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Figure 3. Load–displacement curves with 10 mN maximum load of (a) old cortex bone 

(tested in: (Δ) air, (▲) with 1 day and (▲) 7 days of immersion), (b) new bone zone (tested 

in: (□) air, (■) with 1 day and (■) 7 days of immersion), and (c) remodellation bone zone 

(tested in: (○) air, (●) with 1 day and (●) 7 days of immersion). Subfigure (d) depicts a 

SEM image for an overview cross-section of the coating after 60 days of implantation. 

Right bottom corner showing detail of the zone where new bone deposited on the implant 

surface is in contact with the remodeled bone growing from the old cortex bone. 

 

The new bone and bone remodeling zones yield similar mechanical behaviors. Compared to the old 

cortex bone tested in air, the new and remodeled bone tissues are less stiff and display marginally higher 

ductility indices. Immersion in SBF deteriorates the stiffness and slightly increases the ductility of the old 

cortex bone. However, in the new bone, both stiffness and ductility are reduced. The effect of hydration 
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(on samples immersed for 7 days in SBF) on stiffness and ductility is proportionally larger in the newly 

formed tissues (both new and remodeled bones) where the difference is −30% and −18% in the 

regenerated bone against −15% and +13% in the cortex bone. This occurs because the newly formed bone 

has higher percentage of absorbent/hydrophilic organic materials compared to the old cortex bone. In 

general, the reduced modulus and ductility index decrease steadily with the submersion time. This 

indicates that the bones (old, remodeled and new bones) are not saturated after one day of immersion in 

SBF. There was also observed a dependence of the creep behavior with the immersion time (Ballarre et 

al, 2011). The reduced modulus, ductility index and creep responses vary with immersion time, indicating 

that saturation is not reached at least after 1 day of immersion. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The standard mechanics and the asymptotic methods resulted in consistent values for homogenized 

elasticity tensor of trabecular bone, this is, the results computed using the standard mechanics method are 

stiffer than those computed with the asymptotic method. Besides, the asymptotic method is more 

expensive from the computational point of view, but it is less sensitive to the FE discretization size than 

the standard mechanics approach.  

Nanoindentation studies under physiological conditions showed that the bone formation surrounding 

the implant has good quasistatic and time-dependent nanomechanical behavior, comparable to the 

remodeled bone formed on the cortex. However, these two types of newly formed bone have lower 

modulus and are more brittle than the pre-existent (old) bone at this early stage of bone regeneration. 

 
 

Figure 4. (a) Reduced moduli and (b) plasticity indexes of the three types of bone tissue. 

 

The mechanical parameters of old, remodeled and new bone tissues obtained in air are different to 

those obtained under physiological conditions, both absolute and relative values. These results put in 

a b 



   40 

1
st
 Workshop Bone as Engineering Material                                                        May 12-13, 2011, São Carlos, SP, Brazil 

IISSSSNN  22223366--55330033  

evidence the importance of testing the specimens submerged in SBF to adequately simulate their in vivo 

mechanical response. 

In future reseach, the homogenization methods will be used to assess the elastic behavior of the bone 

growths. 
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Abstract. O titanio comercialmente puro  e suas ligas revestidas por fosfato de calcio tem atraido uma 

grande atenção  como substitutos osseos devido suas propriedades fisicas, quimicas e biologicas, devido 

fatores como osseocondução e a bioatividade. A forte adesão entre a camada de hidroxiapatita e o 

tecido ósseo neoformado evita micromovimentos da peça implantada, diminuindo assim os problemas de 

rejeição. Alem disso, o revestimento cerâmico pode evitar a corrosão metalica e constituir uma barreira 

eficaz de difusão de ions para o organismo da pessoa. Recentemente, métodos alternativos tem sido 

desenvolvidos para produzir filmes finos de hidroxiapatita. A técnica de sol-gel é utilizado para a 

obtenção desses filmes e oferece algumas vantagens sobre outros métodos, como a homogeneicidade 

quimica, a estrutura de grão fino e baixa temperatura de procedimento. Alem disso, quando comparado 

com outros métodos de película fina, é simples e eficiente. O objetivo deste trabalho foi de melhorar a 

superficie metalica do titanio, com a deposição de filme fino de TiO2 via sol-gel antes de recupera-lo 

com hidroxiapatita. O material foi caracterizado por reflectância difusa no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difratometria de raios X 

(XRD). A fase de análise por difração de raios-X mostraram que a fase anatase só foi formado em filmes 

de TiO2. A HA estruturado inicialmente apareceu em 450 ° C, e tornou-se estável a 700 ° C.  

Keywords:Titanio, hidroxiapatita, TiO2, microscopia electronica de varredura e difratometria de raio-x. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços alcançados na medicina e odontologia, aliados ao aumento da expectativa de vida, 

têm possibilitado o desenvolvimento de técnicas que geram uma melhor qualidade de vida. A 

disponibilidade dessas técnicas tem oferecido novas opções às pessoas que sofrem problemas de estrutura 

óssea, em virtude da idade, ou mesmo em decorrência de acidentes, notadamente os automobilísticos e os 

de trabalho. A magnitude destes problemas de saúde junto à população tem levado pesquisadores à 

procura de materiais que possam substituir de forma apropriada os ossos danificados [1]. 

Os materiais utilizados na substituição de ossos enquadram-se em uma classe, denominada de 

biomateriais. Os biomateriais devem apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os 

tecidos vivos hospedeiros, de modo a estimular uma resposta adequada dos mesmos apresentando, 

portanto, uma propriedade importante: a biocompatibilidade [2]. 

Na classe dos biomateriais sintéticos, a hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, merece especial atenção 

por ser o principal componente presente na fase mineral do osso e por desempenhar um importante papel 

na biomineralização óssea [3,4,5]. A reabsorção das apatitas e sua bioatividade permitem a bioadesão [2], 

fundamental para assegurar a ancoragem mecânica do osso e da superfície do implante, possível pela 

formação de ligação química entre o tecido e o material [6,7].  

A bioadesão para o implante justifica os esforços para o desenvolvimento de métodos de 

preparação e modificação de superfície através de tratamento químico como: depósito de óxidos (óxido 

de titânio) e de camadas bioativas, bem como da associação de ambas as técnicas, visando aumentar a 

área especifica dos implantes e melhorar a osseointegração. Uma alternativa promissora para evitar os 

problemas de rejeição é utilizar biocerâmicas a base de fosfato de cálcio. Como estas biocerâmicas são 

mecanicamente frágeis, o pré-recobrimento do implante com uma camada de óxido pode produzir um 

suporte mecanicamente resistente, e o posterior recobrimento com a biocerâmica de fosfato de cálcio 

pode conferir um crescimento ósseo mais rápido, com maior adesão e quimicamente adequado. O 

processo sol-gel se apresenta como uma opção interessante para essa finalidade, pois além de permitir a 

preparação de materiais homogêneos, pode-se controlar simultaneamente suas propriedades estruturais, 

texturais e morfológicas [8,9,10,11].  

No desenvolvimento deste trabalho, os sois precursores do filme de óxido de titânio foram 

preparadas com isopropóxido de titânio (Ti(i-OPr)4, adicionado em ácido acético glacial, essa solução foi 
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mantida sob agitação até que o precursor de titânio, Ti(O
i
C3H7)4, fosse complexado com ácido acético. O 

complexo formado, em temperatura ambiente, foi diluído em isopropanol e agitado durante 1 hora. A esta 

mistura, foi adicionada uma solução de água e ácido nítrico. 

Para a obtenção do sol de hidroxiapatita- HA - foi utilizado os precursores nitrato de cálcio 

[Ca(NO3 )2.4H2O] e acido fosfórico (H3PO4). O ajuste da viscosidade do sol efetuou-se com metanol. O 

sol resultante foi mantido sob agitação por 30 minutos, em temperatura ambiente, antes de sua aplicação 

sobre o substrato. Uma vez estabelecida as condições de síntese de hidroxiapatita um novo estudo foi 

feito acrescentado etileno glicol (C2H6O2,) a esse sol, com finalidade de se obter uma maior viscosidade e 

por conseqüência aumentar a espessura do recobrimento de HA.  

O recobrimento com filmes de oxido de titânio e hidroxiapatita foram feitos em substrato 

metálico, titânio comercialmente puro (Ti-cp), pelo método de dip coating. Após o tratamento térmico as 

amostras foram analisadas utilizando a Microscopia Eletrônica de Varredura e Difratometria de raios X. 

Observou-se que a modificação da superfície do titânio comercialmente puro pela deposição de 

filmes de TiO2 e posterior deposição da hidroxiapatita leva a um recobrimento mais regular, compacto e 

denso conforme mostra figuras 1A e B, que são, respectivamente, os resultados das análises de MEV para 

superfícies modificadas com dois dips de TiO2 com posterior recobrimento de duas camadas de HA, 

calcinados a 400 e 700 ºC. O recobrimento se mostra mais compacto em relação a outras situações 

experimentadas, formado de grãos esféricos e com trincas. A espessura do filme foi estimada em 188nm. 

O tratamento térmico a 700ºC não alterou significantemente a morfologia do recobrimento, fig 1B, 

contudo, a cristalização ocorrida levou à diminuição do número e da dimensão das trincas. 

 

 

 
 

        1 A                1 B 

Figura 1: Micrografias da superfície do titânio com deposição 2 dips de TiO2 

e posterior recobrimento com 2 dips de hidroxiapatita (aumento 5000x). A) 

Calcinação 400ºC, B) Calcinação 700ºC. 

 

A figura 2 mostra os resultados de difração de raios-x do material contendo os recobrimentos de 

TiO2 e de HA 700°C. Embora os resultados ainda não sejam concludentes por se tratarem de ensaios 

preliminares e que necessitam de refinamento, eles revelaram a presença de CaO e também picos de 

reflexões referentes aos planos (200), (111), (002), (102), (210), (211), (112), (300), (202), (312) e (310) 

da estrutura cristalina da fase HA - (JCPDS ficha n°73-1731). Uma pequena quantidade da fase fosfato 

tricálcio (TCP) também foi detectada.  
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Figura 2: Difração de raios x do material obtido por deposição de 2 dips de 

TiO2 e posterior recobrimento com 2 dips de hidroxiapatita (aumento 5000x). 

Temperatura de calcinação 700ºC. 

 

Os resultados obtidos até o momento permitem concluir que o procedimento adotado é adequado 

para a deposição dos recobrimentos de TiO2 e de HA nos substratos metálicos propostos, pois foi possível 

obter um revestimento compacto e cristalino de hidroxiapatita tanto para tratamento em temperaturas 

baixas como em temperaturas altas. 
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Abstract. LED arrays were developed for an irradiation of a large area, such as hip and quadriceps 

muscles, main actuators during stance and swing phases. These body parts are furthermore areas where 

there is incidence of osteoporosis, mainly at femur. The objective of this study was to evaluate the effects 

of the infrared-LED (850nm) associated with treadmill training on bone mass during aging. Nineteen 

postmenopausal women (50-60 years old) participated in this study during a period of one year. They 

were separated in two groups: the control group, carried out with only treadmill training (n=9) and 

LED group, with phototherapy during treadmill training (n=9). The training consisted of walking twice a 

week for 45 min at intensities between 85-90% maximal heart rate. The irradiation parameters were 

100mW, 40 mW/cm
2
, treatment time of 45 min and 106 J/cm

2
. The treatment was evaluated through 

isokinetic dynamometry (knee extensions during 1 minute at 300º/s) and dual-energy x-ray 

absorptiometry (DEXA) scans [femur bone mineral density (BMD)]. Two-way repeated measures 

ANOVA and one-way ANOVA were used. Where appropriate, post hoc comparisons were employed 

(Bonferroni adjustments). Statistical significance was set at the 5% (p<0.05). The LED group showed 

higher significant values of power (∆=24±11W, p=0.03) compared to control group (∆=12±10W). The 

femurBMD significantly reduced for the control group [from 0.979±0.130 to 0.954±0.127 g/cm
2
 

(p=0.0003)], but not for the LED group [from 0.994±0.017 to 0.982±0.073 g/cm
2
 (p≥0.05)]. These 

findings suggest that ledtherapy (infrared radiation) may be a benefit in enhancing of the muscle power. 

The increase in quadriceps power is very important for bone strength (particularly in femur) and 

contributes to prevention of falls and fractures during aging. 

 

Keywords: Ledtherapy, Treadmill Training, Muscle, Bone  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento da expectativa de vida e com o crescimento demográfico, as consequências do 

envelhecimento representam um dos maiores problemas de saúde pública com impacto econômico e 

social, devido ao elevado custo com tratamento (Keen, 2007). Técnicas ópticas e fotônicas têm propiciado 

importante revolução tecnológica na medicina, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento de 

diversas doenças. Com o processo de envelhecimento, inicia-se o declínio da função hormonal, neural, 

cardiovascular e respiratória, além da perda óssea e alterações na composição corporal, caracterizada pela 

perda de massa/força/qualidade do músculo (sarcopenia) e aumento do percentual de gordura, que 

juntamente com desequilíbrio da taxa metabólica e o estado sedentário podem aumentar a fadigabilidade, 

a perda de equilíbrio, bem como o risco de queda e fratura osteoporótica (Borer et al., 2007). 

A osteoporose é uma doença sistêmica, caracterizada pela diminuição da massa óssea e deterioração 

da arquitetura do tecido ósseo que resulta em fragilidade óssea com maior incidência no quadril, vértebras 

e antebraço (Delaney, 2006).  
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Neste contexto, o exercício físico e o desenvolvimento de tecnologias são fundamentais para 

melhorar o desempenho físico e prevenir as consequências do envelhecimento, principalmente a perda de 

massa óssea.  

Destacam-se, as eficientes fontes de luz, como os Lasers (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) e LEDs (Light Emitting Diodes) que são usados na fototerapia para interação luz-

tecido (Bagnato et al., 2006). A luz penetra nos tecidos e os fótons são absorvidos pelos fotoaceptores 

celulares denominados cromóforos (biomoléculas da mitocondria que absorvem luz), estimulando ou 

inibindo as reações químicas e enzimáticas que podem regular o metabolismo. A luz age no metabolismo 

energético celular através de mecanismos químicos com ativação ou mudança do potencial redox de 

componentes da cadeia respiratória da mitocôndria, principalmente o citocromo C oxidase e o NADH 

desidrogenase (Whelan et al. 2001; Vladimirov, Osipov e Klebanov 2004), bem como através de 

mecanismos estruturais que possibilitam a formação de mitocôndrias gigantes (Bakeeva et al. 1993). O 

exercício físico também gera adaptações estruturais e metabólicas na mitocôndria (Lumini-Oliveira et al. 

2009) e assim, a fototerapia pode ser associada ao treinamento em esteira ergométrica para potencializar 

os efeitos terapêuticos do exercício, com consequente aumento do desempenho e prevenção da fadiga 

(Paolillo et al. 2011; Leal Junior et al., 2009), acelerada reparação de lesões musculares (Rizzi et al., 

2006) e menor tempo de recuperação pós-exercício (Leal Junior et al. 2010). 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da iluminação-LED infravermelha (850nm) associada ao 

treinamento em esteira ergométrica sobre a massa óssea em mulheres na pós-menopausa. 

 

1.2 Metodologia 

 

Dezoito mulheres na pós-menopausa participaram deste estudo e foram divididas aleatoriamente em 

dois grupos: Grupo LED, que realizou fototerapia durante o treinamento na esteira ergométrica (n=9) e; 

Grupo Controle, que realizou somente o exercício (n=9). 

Foi desenvolvido um sistema baseado em LEDs infravermelho para ser utilizado durante o exercício 

físico. Arranjos de LEDs foram desenvolvidos para irradiação de grande área corpórea, como os 

músculos do quadril e coxas, principais atuadores durante as fases de apoio e balanço da marcha, ainda, 

nesta área corpórea é observado grande incidência de osteoporose (fêmur).    

Os parâmetros de iluminação utilizados foram: densidade de potência de 40 mW/cm
2
, tempo de 

tratamento de 45 minutos com aplicação da fototerapia nas coxas e glúteos, bem como dose de 106 J/cm
2
. 

O treinamento na esteira ergométrica com e sem fototerapia foi realizado duas vezes por semana, 

durante um ano, cada sessão durou 45 minutos. A intensidade de treinamento foi de 85-90% da 

frequência cardíaca máxima (FCmax) obtida durante o teste de esforço máximo (Protocolo Bruce 

Modificado). 

Foram realizadas no período pré e pós-tratamento de um ano: (i) teste de exercício isocinético 

(Biodex) durante a extensão do joelho do membro dominante durante 1 minuto à 300º/seg, para avaliar a 

potência do quadríceps; e (ii) a densidade mineral óssea (DMO) do fêmur pelo método de absorção de 

raios-x de dupla emissão (DEXA).   

Foram realizadas a análise da variância (ANOVA) para medidas repetidas (two-way) e ANOVA one-

way. Quando necessário foi utilizado o post hoc com ajustamento de Bonferroni. Para análise estatística 

foi utilizado o software Statistica for Windows Release 7 (Statsoft Inc., Tulsa, Ok, USA). O nível de 

significância estatística foi de 5% (p≤0.05). 

 

2. RESULTADOS 

 

Os grupos LED e controle mostraram aumento da potência do quadríceps (p˂0.05) no período pré e 

pós-tratamento de um ano, entretanto, foi constatado no grupo LED maiores valores (∆=24±11W, 

p=0.03) comparado ao grupo controle (∆=12±10W).  

Também foi constatada a redução significativa da DMO do fêmur para o grupo controle [de 

0.979±0.130 para 0.954±0.127 g/cm
2
 (p=0.0003)], mas não para o grupo LED [de 0.994±0.017 para 

0.982±0.073 g/cm
2
 (p≥0.05)]. 

 

2.1 Discussão e Conclusão 

 

O aumento da potência muscular no grupo LED indica maior capacidade funcional para gerar força 

rapidamente ao longo do tempo durante tarefas motoras que requerem ações musculares consecutivas (em 

particular contrações musculares concêntricas, como subir escadas, caminhar e correr). Neste contexto, o 
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presente estudo é muito importante, pois, com o processo de envelhecimento ocorre atrofia das fibras 

musculares tipo I e II, com maior extensão para as fibras tipo II, pois os movimentos se tornam mais 

lentos devido ao menor recrutamento de unidades motoras rápidas e atrofia das fibras glicolíticas, que 

contribuem para perda destes motoneurônios e na degeneração muscular com perda de massa, força e 

potencia muscular (Adomo e Farrar 2006). Os efeitos da fototerapia sobre o sistema neuromuscular pode 

gerar re-inervação (Snyder et al. 2002) com acelerada recuperação funcional neural (Barbosa et al. 2010) 

e regeneração muscular (Shefer et al. 2002).  

No atual estudo, paralelamente ao efeito do treinamento de impacto (Borer et al., 2007), o maior 

desempenho do quadríceps no grupo LED pode ter prevenido a perda significativa de massa óssea, 

promovendo remodelagem óssea por efeito piezoelétrico. Ainda, no estudo de Pretel, Lizarelli e Ramalho 

(2007) foi constatado que a fototerapia (Laser Ga Al As 780 nm) aplicada no defeito ósseo da mandíbula 

de ratos, acelerou o processo de reparação do tecido ósseo, pois houve maior produção de ATP e 

atividade mitótica celular, com acelerada capacidade de cicatrização do tecido conectivo e formação de 

novos vasos a partir dos pré-existentes.  

Portanto, a Ledterapia com o exercício aumentou a força periférica e atenuou a perda óssea. 
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Abstract. A macroestrutura das biocerâmicas pode influenciar a cinética de sinterização de implantes em 

bicamadas ou gradiente funcional de porosidade com região de transição brusca e comprometer as 

propriedades finais das peças. A retração linear desigual das regiões com diferentes densidades de poros 

pode resultar em delaminação, a qual é caracterizada por separação nas camadas com porosidades 

diferentes e é indesejável. Esta pesquisa visa analisar o comportamento dilatométrico da alumina densa 

e da alumina porosa em atmosfera ambiente e controlada por argônio. Os objetivos são investigar a 

cinética de sinterização, em diferentes atmosferas, do material denso e poroso para definir a 

possibilidade de obtenção de peças densas-porosas sem delaminação. O método consistiu em utilizar 

dilatômetro com taxa de aquecimento de 5 ºC/min até 1400 ºC, com patamar de 1h. Houve dois eventos 

dilatométricos contraditórios, o primeiro com expansão da camada porosa devido à fusão das partículas 

de sacarose, e o segundo devido a maior retração de sinterização da camada densa relativa a porosa 

16,55% x 14,74%, respectivamente. Os resultados indicam necessidade de controle da extração da 

sacarose e de projeto adequado da espessura de transição no gradiente funcional. 

 

Palavras-chave: alumina, sinterização, dilatometria, gradiente funcional, implante ósseo. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento de implantes cerâmicos em bicamadas ou gradiente funcional de porosidade com 

região de transição brusca envolve a sinterização de peças com microestrutura heterogênea, a qual 

apresenta diferentes densidades de material com região densa e altamente porosa.  

Peças com estrutura heterogênea quando submetidas à sinterização podem sofrer retração linear 

desigual das regiões com diferentes densidades de poros e como conseqüência ocorre a delaminação, a 

qual é caracterizada por separação nas camadas com porosidades diferentes e é indesejável. O desafio está 

em obter peças sem delaminação ou soltura, entre as diferentes densidades. 

A sinterização é definida como um processo em que partículas agregam-se quando submetidas à 

temperatura apropriada (Callister, 2007). Os aditivos orgânicos adicionados à formulação da barbotina ou 

suspensão cerâmica fazem parte do processamento das amostras cerâmicas em estudo e são essenciais 

para a obtenção de peças coerentes com o meio a serem aplicadas. Em adição, o carbono pertencente aos 

orgânicos é geralmente removido durante a sinterização em forno convencional sem atmosfera 

controlada.  

Contudo, a técnica dilatométrica mede variações no comprimento da amostra em função da 

temperatura que pode revelar expansões e retrações devido a dilatação, transformação de fase, rearranjo 

cristalográfico e reações químicas. A atmosfera exerce forte influência no experimento, sobretudo nas 

reações químicas. A utilização do argônio é comumente empregada por ser um gás inerte, ou seja, não é 

reagente e seu uso visa evitar reações químicas indesejadas e é reportado em trabalhos na literatura 

(Lafon et al. 2008; Auger et al. 2010), no entanto para óxidos este ensaio em atmosfera controlada pode 

não revelar o que realmente acontece em sinterizações com forno convencional.  

Conforme estudo realizado por Auger et al. (2010) a densificação da alumina é adiada com a presença 

de carbono e este fato faz com que a remoção do ligante faça parte de uma etapa crítica durante o 

mailto:cfortula@sc.usp.br
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processamento de amostras, pois uma pequena quantidade de carbono residual pode alterar a densidade 

final da sinterização.  

Como o processamento de cerâmicas envolve a adição de materiais orgânicos, à exemplo, presença de 

formadores de poros e de ligantes na formulação e sendo a dilatometria uma análise que investiga a 

cinética de sinterização com a possibilidade de controle da atmosfera com argônio, pretende-se investigar 

quanto a presença do argônio, durante a dilatometria, pode influenciar na retração das amostras, bem 

como analisar a cinética de sinterização, em diferentes atmosferas, do material denso e poroso para definir 

a possibilidade de obtenção de peças densas-porosas sem delaminação.     

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A verificação do comportamento dilatométrico foi realizada em estudo comparativo entre cilindros de 

alumina porosa e de alumina densa.  

 

2.1. Preparo das amostras 

 

Foram preparas duas barbotinas, uma para a confecção das amostras densas e outra para as amostras 

porosas.  

Os seguintes materiais foram utilizados para a manufatura das amostras densas: alumina Calcinada 

A1000 – SG (Almatis, Inc), com diâmetro médio de partícula de 0,06 µm e área superficial de 6,0 a 8,0 

m
2
/g; como agente ligante foi empregado o polivinil-butiral (PVB – Butvar B-98); como solvente 

utilizou-se álcool isopropílico PA-ACS. As matérias primas foram misturadas, homogeneizadas e 

desaglomeradas em jarro de polietileno de alto peso molecular com 150 ml de capacidade volumétrica 

total, como elemento de moagem 400g de cilindros de alumina com a seguinte dimensão ø12 x 12 mm. O 

jarro com os componentes da barbotina foi mantido em moinho giratório durante 6h.  

Para as amostras porosas foram utilizadas as mesmas matérias primas e os mesmos procedimentos 

que a barbotina das amostras densas com acréscimo de sacarose em uma proporção de 50% de dois 

tamanhos de partícula: 177<tamanho A<300 μm e 300<tamanho B<600 μm. Após o acréscimo da 

sacarose a barbotina para as amostras porosas permaneceu durante 5 minutos em moinho giratório.  

As barbotinas foram submetidas à secagem, separadamente, com soprador de ar para obtenção do pó 

para os pinos densos e do pó para os pinos porosos.   

O pó foi compactado em prensa isostática á 100MPa durante 1 min. Após a prensagem, as amostras 

apresentam dimensões aproximadas de ø12x50mm. Para a realização da dilatometria as amostras foram 

usinadas com os seguintes parâmetros de usinagem: rebolo de alumina eletrofundida marrom #100 

mesh, liga vítrea, com velocidade periférica de 54,00 m/s, velocidade de avanço em 0,55 mm/s. Após a 

usinagem obteve-se as amostras com dimensões de ø 6,0 x 25,0 mm. 

Para absorção parcial da sacarose em processo de fusão e manutenção da integridade da peça durante 

a extração do formador de poros, as amostras com sacarose em sua formulação foram colocadas em 

recipiente refratário e cobertas com amido de mandioca e pré-aquecidas para remoção parcial do orgânico 

com ciclo conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Ciclo aplicado durante a remoção parcial da sacarose 

Temperatura (ºC) Tempo (h) 

80 8 

100 8 

120 12 

140 12 

 

Após esta fase realizou-se a dilatometria das amostras.  

 

2.2. Dilatometria 
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A dilatometria foi realizada em Dilatômetro Horizontal NETZSCH, Modelo: DIL 402C acoplado a 

um forno a resistência, associado à bomba de água e mecânica, com possibilidade de fluxo continuo de 

gás inerte, com faixa de temperatura desde a ambiente até 1700ºC, taxas de aquecimento desde 

0,01ºC/min (na condição de equilíbrio termodinâmico) até 50ºC/min. Com controlador TASC 414/4, 

interface com software Proteus com auxiliares SW/RCS e SW/REC e cinético baseado EEF. 

Aplicou-se ciclo com taxa de aquecimento de 5 ºC/min até 1400 ºC, com patamar de 1h nessa 

temperatura, e resfriamento com taxa de 10 ºC/min. 

Os ensaios foram realizados comparativamente entre as amostras densas e porosas. A comparação do 

comportamento dilatométrico das amostras foi realizada, também, em atmosfera ambiente e controlada 

por argônio. 

 

3. RESULTADOS 

 

Algumas amostras foram sinterizadas em forno convencional à 1600 ºC para verificação da retração 

linear. Foram obtidos valores do comprimento entre as amostras e a introdução do agente formador de 

poros, a sacarose, diminuiu a retração dos corpos-de-prova. Houve dois eventos dilatométricos 

contraditórios, o primeiro com forte expansão da camada porosa devido à fusão das partículas de 

sacarose, e o segundo devido a maior retração de sinterização da camada densa relativa à porosa 16,55% 

x 14,74%, respectivamente. 

3.1. Dilatometria 

 

A cinética de sinterização foi comparada em atmosfera ambiente e em atmosfera controlada por 

argônio verificou-se menor retração na amostra submetida à atmosfera controlada por argônio, conforme 

o gráfico da Figura 1. 

 

 
           Figura 1 – Curvas dL/L0 em função do tempo de ensaio para as amostras de alumina densa 

realizadas sob atmosfera de ar e argônio. 

 

       Argônio 

       Ar 

       Ciclo Térmico 
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 Até o patamar na temperatura de 1400 ºC as amostras apresentaram comportamentos parecidos e 

ao final do ciclo identificou-se a menor retração para a amostra submetida ao ciclo térmico em atmosfera 

controlada por argônio.    

 A razão entre os valores de comprimento das amostras de alumina densa ensaiadas com Ar e 

Argônio identificou que com o argônio a amostra apresentou 1,6 % de retração menor que a amostra 

ensaiada com ar (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 - Razão entre os valores de comprimento das amostras de alumina densa ensaiadas com Ar e 

Argônio ((L0 + dL/L0)Ar / (L0 + dL/L0)Argônio) em função da temperatura. 

 

As amostras porosas estão em processo de pré-queima para remoção parcial da sacarose, e os ensaios 

com dilatometria do poroso será realizado para verificação da interferência na cinética da dilatometria em 

ambientes controlados por argônio e em ar. A possibilidade de obtenção de peças com microestrutura em 

diferentes densidades será analisada com a comparação da retração entre as amostras densas e porosas.  

 

4. CONCLUSÃO 

 
Com os resultados preliminares dos ensaios dilatométricos foi possível identificar retração menor das 

amostras densas em atmosfera controlada por argônio em uma proporção de 1,6%. Para o material 

poroso, esta diferença pode aumentar devido a reações de material orgânico como a sacarose e ligante 

com o meio, que são dificultadas sob atmosfera controlada em gás inerte. 

As amostras porosas ensaiadas em forno convencional retraíram menos que as densas com diferença 

entre elas de 1,81%. A proximidade de valores de retração entre as aluminas densa e porosa garantirão o 

comportamento dilatométrico mais homogêneo em peças de alumina com gradiente funcional de 

porosidade, reduzindo o problema de delaminação. 

Os resultados obtidos são iniciais, porém é possível considerar que os estudos com uso de dilatometria 

em cerâmicas devem priorizar a realização dos ensaios em ambientes similares com o ambiente do forno 

utilizado para sinterização a fim de reduzir as variáveis durante o processo. Sendo que se identificou 

retração diferente das amostras ensaiadas no dilatômetro em atmosferas diferentes.  
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Abstract. This work consists of preliminary results on the estimation of the effective behavior of bone, 

which is considered here to be a nonlinear-elastic isotropic material comprising a distribution of micro-

pores, that is, a two-phase matrix-inclusion composite in which the inclusions phase is assumed to be 

empty. First, a unified formulation of the generalized nonlinear Hashin-Shtrikman variational 

methodology is developed. Such a procedure, which relies on the introduction of a linear reference 

material chosen here to exhibit the same microstructure as the nonlinear one, is formally capable of 

producing bounds and/or estimates for both the effective strain energy density and effective stress-strain 

law. Hence, the resulting nonlinear bounds or estimates will depend on the constitutive properties of the 

linear material, so, in order to choose the reference material producing the best nonlinear bounds or 

estimates, an optimization procedure with respect to its constitutive properties will be carried out. Then, 

the constitutive elastic response of the matrix phase is modeled to be isotropic and nonlinear in the 

infinitesimal strains regime, and seven different geometries are considered for the empty phase: 

randomly-distribured identical spherical or cylindrical pores exhibiting overlapping or not, randomly-

distribured polydispersed-in-size non-overlapping spherical pores, and periodically-distributed non-

percolating cylindrical pores in a square or hexagonal layout. Finally, numerical exemples are 

presented.  

 

Keywords: bone, porous materials, nonlinear elasticity, effective behavior, generalized Hashin-

Shtrikman variational methodology 

 

1. INTRODUCTION  

 

The generalized Hashin-Shtrikman variational structure is presented here in a unified formulation as 

the base to obtain estimates and bounds for the effective energy potential and constitutive relation of 

nonlinear material. Such a unified formulation is shown to represent generalizations of the results 

presented in Willis (2000) and Peigney (2005), which are applied here to model the effective behavior of 

drained bone. Usually, bone is modeled via linear poroelasticity (Cowin, 1999). Also, it has been 

idealized to exhibit a periodic structure (Parnell and Grimal, 2009). In this work, the drained bone is 

assumed to behave nonlinearly for small traceless deformations. Seven porosity structures are examined. 

The results presented here are preliminary in nature and will be the focus of subsequent analysis in future 

studies, as other phenomena (such as fracture) will be considered.  

 

2. A UNIFIED FORMULATION FOR THE HASHIN-SHTRIKMAN VARIATIONAL 

FORMALISM  

 

Consider an N -phase nonlinear composite material occupying a region d , 2,3d  . Its 

constitutive and phase responses are described by potentials  ; P x  and  
r P , 1,2,...,r N , 

respectively, such that 

 

     ; r r P x P x , (1) 

  

where P , x  and  
r x  denote the field variables vector, the spatial variable and the characteristic 

function of phase r , respectively. Depending on the particular problem to be solved, the components of 

vector P  can be tensor, vector or scalar magnitudes. In Eq. (1) and all through the paper, Einstein’s 
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summation convention over repeated indexes is adopted. For now, no further assumption on the 

continuity, convexity or variable dependence of such potentials is made as it depends on the particular 

problem to be addressed.  

Let P  be a prescribed value of P . Then, the effective behavior of the composite is formalized by 

means of the minimum energy-like principle  

 

 
   effinf ;


  

P P
P x P , (2) 

 

where the angular brackets stand for the volume averaging operator over  ,   P  is the admissibility 

set of field variables (containing both physical and geometrical conditions) involved in the particular 

problem to be solved, and  eff P  denotes the effective potential describing the overall response. 

Let us introduce now a reference material with constitutive potential  0 ; P x  which is chosen to be 

linear and exhibiting the same microstructure as the nonlinear composite, that is,  0 ; P x  can be written 

in terms of the phase potentials  0
r P  via a relation similar to Eq. (1). Next, by solving for  ; P x  the 

stationary Legendre transformation  

 

       0 0stat ; ; ,


       
P

Q P P x Q x Q ,  (3) 

 

and then applying Eq. (2) to the resulting expression, it is possible to obtain the formal estimate 

 

 
 

     eff 0 0inf ; ; ,
S




      

P P
P Q P P x Q x Q , (4) 

 

from which the effective energy and effective constitutive law will be estimated. In Eqs. (3) and (4), the 

component-to-component multiplications resulting from the dot product depend on the particular 

realization of the problem and the field variables involved in it, namely, tensor, vector or scalar product. 

Notice that, depending on the particularities of the problem to solve, the general stationary problem in Eq. 

(3) may specialize to a maximization or minimization problem, from which the corresponding version of 

Eq. (4) will be a formal upper or lower bound, respectively. 

 

3. APPLICATION TO NONLINEAR ELASTICITY 

 

Now, consider the problem of nonlinear elastostatics in the small deformations regime. The field 

variables are the pairs  ,σ ε  of second-order symmetric tensors of the mechanical stresses σ  and strains 

ε . Equilibrium (in the absence of body forces) and compatibility are guarateed by  

 

div σ 0  and curlcurl ε 0 , (5) 

 

respectively. In this case, the constitutive behavior is stated by the relations  

 

dW dσ ε   and dw dε σ ,  (6) 

 

where the differentiation must be understood as a component-wise operation. The constitutive strain and 

stress energy potentials  ;W ε x  and  ;w σ x  in Eqs. (6) are defined in terms of the phase strain and 

stress potentials  
rW ε and  

rw σ , respectively, which are assumed to be convex. Then,  ;W ε x  and 

 ;w σ x  are given by  
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     ; r rW W ε x ε x  and      ; r rw w σ x σ x ,  (7) 

 

and related to each other via the Legendre transformations 

 

    ; sup : ;w W 
ε

σ x σ ε ε x  and     sup :r rw W 
ε

σ σ ε ε , (8) 

 

where the colon stands for the usual scalar product of second-rank tensors.  

Then, the strain (resp. stress) problem is stated as: Find  ,σ ε  satisfying Eqs. (5), and Eqs. (6)1 and 

(7)1 (resp. Eqs. (6)2 and (7)2) in   when ε ε  (resp. σ σ ). The solutions to such problems are 

formally obtained via the corresponding variational formulations  

 

 
   effinf ;

S
W W




ε ε
ε x ε  and 

 
   effinf ;

s
w w




σ σ
σ x σ , (9) 

 

where  S ε  is the admissibility set of compatible strains with mean value ε ,  effW ε  is the effective 

strain energy potential of the composite material,  s σ  is the admissibility set of self-equilibrated 

stresses with mean value σ , and  effw σ  is the effective stress energy potential of the composite. The 

effective potentials  effw σ  and  effW ε  are assumed to be related via  

 

    eff effsup :w W 
ε

σ σ ε ε , (10) 

 

(explicit conditions for this assumption to be true are given, for instance, in: Willis, 2000). The effective 

law is obtained from  effW ε  and  effw σ  as 

 

 eff effdW d σ ε σ ε  or  eff effdw d ε σ ε σ , (11) 

 

where, again, the derivative notation stands for a component-wise operation. 

 

3.1. Effective energy 

 

Now, identify the formal phase potentials  
r P  with the phase strain energy potentials  

rW ε  of 

the nonlinear composite, so the formal constitutive and effective potentials  ; P x  and  eff P  

become the constitutive and effective strain potentials  ;W ε x  and  effW ε , respectively. Also, the 

formal constitutive potential  0 ; P x  of the linear reference material becomes 

 

   0 02 ; : :W ε x ε C x ε ,    0 0
r rC x C x , (12) 

 

with 
0
rC  the fourth-rank tensors of the phase stiffnesses. Then, identifying Q  with the second-rank 

tensor τ  and Eq. (2) with Eq. (9), the formal estimate given by Eqs. (3) and (4) becomes 

 

 
 

     eff 0 0inf : ; ; ,
S

W W W W



    
ε ε

ε τ ε ε x τ x τ , (13) 

 

where  

 

       0 0; stat : ;W W W W


   
ε

τ x τ ε ε x . (14) 
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3.2. Effective law 
 

In this case, identify P  with the pair  ,σ ε . The formal constitutive and effective potentials  ; P x  

and  eff P  become the indicative potentials  , ;U σ ε x  and  eff ,U σ ε , respectively, representing the 

pairs  ,σ ε  and  ,σ ε  satisfying the constitutive relations (Eqs. (6)) and the effective laws (Eqs. (11)). 

For instance, 

 

 
0,

, ;
, otherwise

dW d
U


 



σ ε
σ ε x  and  

eff
eff 0,

,
, otherwise

dW d
U

 
 



σ ε
σ ε , (15) 

 

where, according to Eq. (2), 

 

 
     

 eff

,
, inf , ;

s S
U U

 


σ ε σ ε
σ ε σ ε x . (16) 

 

The relevant realization of the potential  0 ; P x corresponding to the reference material is  

 

         0 0 0 0 02 , ; 2 ; 2 ; : : : : : :U w W S     σ ε x σ x ε x σ ε σ x σ ε C x ε σ ε , (17) 

 

where    0 0
r rS S x x  with 

0
rS  the fourth-rank tensors of the phase compliances. In general, 

 
1

0 0
r rS C


 , which means that  0 , ;U σ ε x  represents two different reference materials (for more 

details, see: Peigney, 2005). Then, identifying Q  with the pair of second-rank tensors  ,τ η , the formal 

estimate given by Eqs. (3) and (4) becomes  

 

     
       0 0

,
0 inf : : , ; , ; , ,

s S
U U U



 
     

σ ε σ ε
η σ τ ε σ ε x τ η x τ η , (18) 

 

where  

 

        0 0, ; stat : : , ; , ,U U dW d U dW d


    
ε

τ η x η ε τ ε ε ε x τ η . (19) 

 

4. BONE AS A POROUS NONLINEAR INCOMPRESSIBLE MATERIAL 

 

In this first approach, bone is modeled as a porous material, which can be understood as a matrix-

inclusion composite with empty inclusions. The bone matrix (M) is assumed to behave according to the 

strain energy potential 

 

     
1

0 0 01 , tr 0
m

M em W    


  ε ε , (20) 

 

while for pores (P), it is   0PW ε . In Eq. (20), 0  and 0  are some reference stress and strain values, 

e  is the equivalent strain, and  0,1m  is the softening exponent. Then, for the linear reference 

material,  0 0PW ε  and 

 

 0 2
02 3 , tr 0M eW   ε ε , (21) 

 

where 0  is a shear modulus. Such assumptions imply that the elementary lower bounds for  effW ε  

and  eff
e ε  are both identically null, so it is desirable to obtain upper bounds for them. Then, the 
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stationary value in Eq. (14) is always a minimum, which transforms the estimate given by Eq. (13) into a 

upper bound for  effW ε . Details on obtaining an upper bound for  eff
e ε  from Eqs. (18) and (19) are 

omitted here for space sake. Only notice that the resulting bounds for both  effW ε  and  eff
e ε  will 

depend on the effective shear modulus of the reference material. 

 

4.1. Geometrical models 

 

Seven different geometries to model pores shape, size and distribution are studied (see, Fig. 1): 

identical overlapping spheres (IOS) or cylinders (IOC), identical non-overlapping spheres (INS) or 

cylinders (INC), polydispersed-in-size non-overlapping spheres (PNS), square-distributed non-

overlapping identical cylinders (SIC) and hexagonal-distributed non-overlapping identical cylinders 

(HIC). Such geometries are relevant to model different bone types or even different local regions in a 

single bone. 

 

 
 

Figure 1. Schematic representations of the seven types of pores shape, size and distribution.  

 

Here, the effective moduli of the reference materials exhibiting such geometries are estimated 

following Torquato (1985) for the random cases, and Rodríguez-Ramos et al. (2001) and Guinovart-Díaz 

et al. (2001) for the periodic ones. 

 

4.2. Numerical calculations 

 

Figs. 2 and 3 show the upper bounds for normalized  effW ε  (for τ 0 ) and  eff
e ε  (for η 0  

and optimum τ ), respectively, plotted versus the parameter  2 0log e  , the pores concentration 

 
P Pc  x , and the softening exponent m . Other relevant values in the numerical calculations are 

0 0 03 1    ,  2 0log 5e   , 0.6Pc  , and 0.5m  are fixed for the corresponding cases.  

 

 
 

Figure 2. Upper bounds for the normalized effective energy density of the nonlinear porous materials. 
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Figure 3. Upper bounds for the normalized effective law of the nonlinear porous materials. 
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Resumo. O Nitinol (NiTi) é um termo que representa a família de ligas de níquel e titânio. Com a 

descoberta da extraordinária biocompatibilidade destas ligas, sua aplicação tem sido enfatizada em 

dispositivos na área médica (próteses, stents, instrumentos cirúrgicos como cateteres, agulhas, tubos 

guia, capilares) e na Odontologia em geral (implantes, limas endodônticas, fios ortodônticos, próteses). 

As características que tornam estas ligas interessantes são a sua superelasticidade, o efeito memória de 

forma e a excelente biocompatibilidade, sendo as duas últimas características particularmente 

interessantes, devido ao fato de conferirem a estes materiais a capacidade de auto-expansão ou 

contração e de não apresentar rejeição ao organismo. O conjunto de propriedades citadas torna esse 

material cada vez mais atrativo e empregado principalmente na área clínica. Na Odontologia, o desafio 

é idealizar uma liga com composição e tratamento térmico que resulte em propriedades mais compatíveis 

com as necessidades de utilização como biomaterial nas mais diversas especialidades. Desta forma, este 

trabalho tem como objetivo avaliar três composições da liga de NiTi nacionais, sendo uma composição 

rica em titânio, pobre e equiatômica, através de testes de caracterização física (EDX e MEV) e análise da 

tensão superficial, após os elementos das composições terem passado por diferentes tratamentos 

térmicos. Após interpretação dos resultados obtidos, pode-se perceber que a liga que apresentou 

menores  porcentagens em peso de níquel em seus produtos da corrosão é a liga Nitinol rica em titânio 

submetida ao tratamento térmico de 24 horas no forno e 48 horas na estufa. Quanto às angulações 

obtidas no teste de tensão superficial, a referida composição apresentou as menores angulações, sendo, 

portanto, a mais hidrofílica (menor tensão superficial), desta forma, pode-se considerar preliminarmente 

que esta é uma liga com grande potencial para aplicação biomédica por supostamente ter melhor 

biocompatibilidade e maior interação com o meio biológico pela hidrofilicidade apresentada. 

 
Palavras-Chave: Ligas de NiTi; Ligas com Memória de Forma; Biomateriais; Biocompatibilidade; 

Superelasticidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo da Odontologia é manter ou melhorar a qualidade de vida do paciente. Este 

objetivo pode ser alcançado pela prevenção de doenças, pelo alívio da dor, aperfeiçoamento da eficiência 

mastigatória, aprimoramento da fonética e pela melhoria da aparência. Em virtude de muitos desses 

objetivos requererem a reposição ou alteração da estrutura dentária existente, há séculos, o principal 

desafio tem sido o desenvolvimento e a seleção de materiais biocompatíveis e duráveis. Acredita-se que a 

mailto:isabelrabello@hotmail.com
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dsacatao%40ig.com.br&ru=http%3a%2f%2fcid-66add78ee0de9ec0.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3d8a8a8a2b-d12b-4239-8b6b-33696f4523cb%26ru%3dhttp%253a%252f%252fco104w.col104.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fContactFilter%253d2%2526n%253d1752913395
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dmarcusvinicius%40dema.ufcg.edu.br&ru=http%3a%2f%2fcid-66add78ee0de9ec0.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3d329de192-0d16-4c8f-b314-90840a864d16%26ru%3dhttp%253a%252f%252fco104w.col104.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fContactFilter%253d15%2526n%253d1116018232
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http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dguilhermeportel%40hotmail.com&ru=http%3a%2f%2fcid-2b1cb283eefa5d88.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3dea50e53e-b972-4a1b-ba08-d35599364e17%26ru%3dhttp%253a%252f%252fco104w.col104.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fContactFilter%253d6%2526n%253d1018511850
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Odontologia como especialidade médica surgiu por volta de 3000 a.C. Contudo, as mais antigas 

evidências de próteses parciais, transplantes de dentes humanos e implantes datam de 700 a.C, utilizando 

marfim e ouro (PHILLIPS, 2007). 

 Os biomateriais atualmente empregados para a substituição de tecidos no corpo humano podem 

ser classificados segundo a sua natureza como: químicos, metálicos, plásticos, cerâmicos e compostos 

(MEARS, 1997; DISEGI & ESCHBACK, 2000).  

 A procura de materiais metálicos mais apropriados a implantes ortopédicos e dentários deve-se 

às diferentes falhas que os mesmos ainda apresentam e que são de natureza fisiológica 

(biocompatibilidade), mecânica (resistência) e química (corrosão), por isso a constante busca por novas 

ligas metálicas com propriedades satisfatórias para aplicações específicas (CATÃO, 2010). 

 O NiTi (Nitinol) é uma liga de níquel (Ni) e titânio (Ti) que apresenta excelentes propriedades, 

como a biocompatibilidade, por isto, sua aplicação tem sido enfatizada em vários dispositivos na área 

médica e na odontologia em geral. Outras características tornam esta liga interessante: a superelasticidade 

e o efeito memória de forma (SMA – Shape Memory Alloy, devido ao fato de conferirem aos materiais a 

capacidade de auto-expansão e de não apresentar rejeição ao organismo (KRONE et al, 2005).  

 O conjunto destas propriedades torna esse material cada vez mais atrativo e empregado 

principalmente na área clínica. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar as propriedades da 

liga de Nitinol nacionais através de técnicas de caracterizações visando possíveis aplicações em 

dispositivos biomédicos. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Dentre os materiais comumente encontrados, muitos são reconhecidos como sendo metais, 

embora, em quase sua totalidade, eles sejam, de fato, ligas metálicas (PHILLIPS, 2007; ORÉFICE et al, 

2006). Os metais puros, incluindo o ouro, geralmente carecem de resistência suficiente para poderem ser 

usados como restaurações dentárias. Por esse motivo, vários metais são misturados para fornecer 

melhores propriedades físicas (CRAIG et al, 2002). As ligas metálicas possuem várias aplicações na 

Odontologia, sendo usadas na forma de coroas, pontes, pinos intrarradiculares, próteses parciais, 

restaurações diretas e indiretas, implantes odontológicos, limas endodônticas, fios ortodônticos, entre 

outros (CRAIG et al, 2002; MOTTA, 2008). 

Entre os materiais utilizados na confecção de implantes, os mais diversos tipos, sendo eles 

odontológicos ou não, destacam-se os materiais metálicos, principalmente usados devido a sua boa 

resistência mecânica e elevada tenacidade, facilidade de fabricação e baixo custo. Muito embora 

apresentem tais propriedades vantajosas, são aceitos pelo corpo humano em limitadas quantidades. 

Quando ocorre infração às tais regras estabelecidas pela natureza, há um aumento do potencial de 

corrosão, que é a deterioração das propriedades mecânicas do material, comprometendo o desempenho da 

função. Dessa corrosão são gerados produtos, limitando o tipo de metal que poderá ser empregado como 

biomaterial (ORÉFICE et al, 2006). 

A utilização de metais ou ligas metálicas para aplicações médicas e odontológicas requer 

condições estruturais e superficiais que propiciem funcionalidade e biocompatibilidade. A liga de Nitinol 

(NiTi) pode atender a estes requisitos através de tratamentos térmicos adequados e que resultem em 

propriedades mecânicas favoráveis à aplicações e resistência à corrosão elevada. Desta forma, busca-se 

definir as propriedades mecânicas e biológicas, bem como as possíveis aplicações das ligas de NiTi.  

 

3.1 PROPRIEDADES DO NITINOL 

 

O titânio puro é um metal bastante reativo e extremamente oxidável. No meio biológico, o titânio 

é bem tolerado pelos tecidos, proporcionando grande aplicação biomédica e odontológica. A 

biocompatibilidade do titânio explica-se, em parte, pela formação de um denso óxido superficial e de 

caráter químico anfótero, que forma-se quando o titânio é exposto ao ar, gerando estabilidade em meios 

corrosivos. Apesar da boa tolerância pelo organismo, o titânio pode ser tóxico, devido ao fato de seus íons 

não permanecerem apenas nas proximidades de onde o metal foi implantado, sendo transportados pelos 

vasos sanguíneos e linfáticos, células e fluidos para tecidos distantes, podendo causar descoloração 

tecidual e até necrose estéril (PONCIANO, 2010). 

No meio bucal, alguns fatores são responsáveis pela corrosão, entre eles pode-se destacar: fatores 

microbiológicos, enzimáticos, térmicos, existência de correntes galvânicas, substâncias ingeridas e 

variações de pH e temperatura (PONCIANO, 2010). 
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O níquel puro é utilizado em ligas metálicas por causa de sua flexibilidade e baixo ponto de 

fusão, características que conferem à liga de NiTi um módulo de elasticidade próximo ao do osso. Os 

implantes odontológicos feitos unicamente em titânio possuem um módulo de elasticidade alto e 

incompatível com o tecido ósseo humano, havendo maior possibilidade de fratura. 

A liga de NiTi pertence a uma classe de materiais denominada ligas com memória de forma. As 

bases para o sucesso da liga podem ser sintetizadas com as seguintes propriedades: Histerese, Memória de 

Forma Térmica, Superelasticidade (memória de forma mecânica) e Biocompatibilidade. Estas 

propriedades únicas do NiTi têm possibilitado aplicações nas indústrias médica e odontológica. As 

extraordinárias propriedades do material são causadas por transformações envolvendo as fases martensita 

e austenita. Essas propriedades podem ser modificadas por mudanças na composição da liga, trabalho 

mecânico e tratamentos térmicos. A fase austenítica possui estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), 

ocorre em altas temperaturas, baixas tensões e apresenta menor elasticidade que a fase martensítica. Esta 

última apresenta uma estrutura monoclínica, triclínica ou hexagonal e se forma em baixas temperaturas e 

altas tensões (MERTMANN, 2000; PONCIANO, 2010; CATÃO, 2010). 

 A liga de NiTi é caracterizada por uma solução sólida substitucional, onde os átomos 

compartilham uma única rede comum de posições atômicas. As transformações martensíticas são 

formadas depois do resfriamento de uma fase de alta temperatura chamada de austenita. Nas 

transformações martensíticas em torno de 2kJ/mol de calor são liberados. A fase austenítica apresenta 

uma estrutura cúbica simples denominada B2 ou CsCl. A fase martensítica apresenta uma estrutura 

monoclínica B19 e 100% da rede maclada (Figura 1) (WAYMANN, 1990; CATÃO, 2010). 

                                

 

 
Figura 1: Ciclo de transformações de fase da liga de NiTi (WAYMANN, 1990). 

 

3.2 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DA LIGA NiTi  

 

Um dos obstáculos em aplicar a liga de NiTi em componentes biomédicos é a reação tecidual do 

organismo frente aos componentes na liga e/ou aos produtos da corrosão. Pesquisas mostram que a 

concentração de Ni extremamente alta na superfície (25%) não é aceitável para implantes mesmo se a 

superfície está no estado amorfo (SHABALOVSKAYA, 2002). A quantidade de Ni detectada na 

superfície diminui com o aumento da temperatura de oxidação. O tratamento de oxidação da liga NiTi em 

ar para temperaturas próximas a 500°C produzem uma camada oxida homogênea e livre de Ni o que é 

favorável para a boa biocompatibilidade de implantes de NiTi. 

Além disto, os implantes metálicos empregados no sistema ósseo possuem uma resistência 

mecânica adequada, mas de acordo com seu comportamento biológico, são considerados biotoleráveis, 

havendo necessidade de capacidade de ligar-se intimamente ao tecido ósseo (Rigo et al., 1999), 

mostrando a real necessidade de uma ótima fixação do implante ao osso que pode ser otimizada com a 

aplicação de métodos de tratamento de superfície, com ou sem revestimento de cerâmicas bioativas, a fim 

de facilitar e acelerar a osseointegração, além de minimizar os fracassos do implante em longo prazo 

(CATÃO, 2010). 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS LIGAS 

 

As ligas de Nitinol analisadas foram classificadas em três tipos, de acordo com sua composição: 

equiatômicas; atomicamente ricas em níquel e atomicamente ricas em titânio. As amostras de Nitinol 

foram fabricadas no Laboratório Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas (LaMMEA), localizado 

na Universidade Federal de Campina Grande, com composições nominais selecionadas a partir de ligas 

comerciais na área biomédica. Os elementos usados na composição da liga foram: níquel comercial puro 

e titânio biomédico ASTM F67-00 (PONCIANO, 2010). 
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4.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

O produto obtido foi submetido à homogeneização a 850°C por 2 horas no vácuo (essa 

temperatura foi escolhida baseada no estudo do diagrama de fases da liga NiTi), com o intuito de se 

garantir a uniformidade de estrutura em todos os pontos da barra cilíndrica. Em seguida, as barras foram 

submetidas a uma têmpera em água a temperatura ambiente, com a intenção de originar as transformações 

de fase responsáveis pelo efeito memória de forma através do alívio das tensões internas da liga. Após 

essa etapa, foi realizada a secção da barra em uma cortadeira metalográfica de precisão, obtendo-se, 

então, discos com 1mm de espessura e 5mm de diâmetro. Foram confeccionadas 12 amostras, sendo 4 de 

cada grupo (grupo de amostras equiatômicas, ricas em níquel e ricas em titânio), sendo distribuídas 

equitativamente entre os grupos de tratamento térmico 1 e 2. 

Um segundo tratamento térmico foi realizado. A finalidade dos tratamentos térmicos é a 

melhoria das propriedades da liga, resultando, portanto, em maior biocompatibilidade. As amostras foram 

divididas em dois grupos segundo os tratamentos térmicos: grupo 1 (2 amostras da liga NiTi rica em 

titânio, 2 da rica em níquel e 2 da equiatômica) submetidas a 1000°C por 12 horas; e grupo 2 (mesma 

distribuição das composições) submetidas à mesma temperatura por 24 horas em um forno (Figura 2). 

Após o período de tratamento as amostras foram colocadas em estufa bacteriológica pelo dobro do tempo 

a que foram aquecidas, a uma temperatura de 100°C. Depois as amostras foram removidas da pedra com 

uma espátula, preservando a camada superficial onde continha os produtos de corrosão, sendo separadas 

segundo a composição e tratamento térmico (Figura 3). Posteriormente, elas foram submetidas aos testes 

de caracterização. As amostras passaram por diferentes tratamentos térmicos para que se pudesse 

observar qual deles ofereciam às ligas propriedades mais desejáveis para a aplicação como biomaterial. 

 

                                                 
Figura 2: Amostras já classificadas e                     Figura 3: Aspecto das amostras após tratamento 

térmico, 

distribuídas sobre a placa cerâmica.                       possuindo uma crosta de óxido de titânio em sua 

superfície. 

4.3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 

4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Foi usada nesta pesquisa um equipamento de bancada modelo TM-1000 da Marca Hitachi, com 

aumento de até 10000x, profundidade focal de 1mm, resolução de 30nm e energia fixa de 15kV, baixo 

vácuo e pressão variada (1 a 270 Pa). A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura permite observar 

e caracterizar diferentes tipos de materiais, a partir da emissão e interação de feixes de elétrons sobre uma 

amostra, sendo possível caracterizá-los do ponto de vista de sua morfologia e sua organização ultra-

estrutural (PONCIANO, 2010; CATÃO, 2010). 

           

4.3.2 Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

 

Através desta técnica pode-se fazer uma micro análise não-destrutiva e semi-quantitativa 

podendo determinar quantidades de até 1-2% dos elementos presentes na amostra através da emissão do 

seu espectro de Raios X. Nesta pesquisa, foi usado um aparelho de EDX acoplado ao MEV, com as 

mesmas especificações (PONCIANO, 2010). 

 

4.3.3 Tensão Superficial (Capacidade de Molhamento) 

 

A capacidade de molhamento é uma medida da afinidade de um líquido por um sólido indicada 

pelo espalhamento de uma gota. A forma da gota é identificada pelo ângulo de contato, pelo ângulo 

através da gota confinada pela superfície sólida e por uma linha através da periferia da gota e tangente à 

superfície do líquido. Se o ângulo de contato for baixo, o sólido é prontamente umedecido pelo líquido 
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(hidrófilo, se o líquido for água). Se o ângulo de contato for maior do que 90º, ocorre um pobre 

molhamento (hidrófobo, se o líquido for água) (CRAIG et al., 2002). 

Para o teste de tensão superficial utilizamos o programa Angle Calculator 1.0 e um equipamento 

próprio para esse tipo de teste, localizado no departamento de Ciência e Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Campina Grande.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o tratamento térmico, observou-se que as amostras apresentavam uma crosta formada, 

majoritariamente, por óxido de titânio que era facilmente removida. Essas crostas também foram 

analisadas, para saber se, em caso de oxidação no meio bucal, o biomaterial libera mais titânio ou níquel, 

importante informação para determinar o teor de toxicidade da liga.  

  

5.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) buscou-se observar a morfologia das variadas 

composições de acordo com os tratamentos térmicos. Nas amostras equiatômicas submetidas aos dois 

tipos tratamentos térmicos não há alterações significativas na morfologia do substrato. Contudo, na crosta 

que as recobre foi observado um evidente crescimento de tamanho dos grãos do óxido, mantendo a 

uniformidade geométrica. Comparativamente, a superfície do substrato apresenta maior porosidade que a 

crosta nos dois tipos de tratamentos térmicos (Figuras 6 e 7). 

Na condição da liga rica em níquel, observam-se os mesmos fenômenos da liga equiatômica, 

embora a porosidade superficial seja menor que nas ligas equiatômicas. 

Na liga rica em titânio, no tratamento térmico 1 (12 horas de forno), observa-se uma estrutura 

granular mais fina e compacta em relação às demais composições para um mesmo tratamento térmico. 

Igualmente nesta composição, evidencia-se nas duas situações de tratamento térmico, uma 

microporosidade característica.  

Na perspectiva da homogeneidade morfológica e da porosidade, nas condições pesquisadas, a 

liga rica em titânio com tratamento térmico de 24 horas no forno sugere uma adequação para uso clínico e 

odontológico. 

 

               
             

 

                               

 
 

 

 

 

 

Figura 4: Aspecto da Liga 

NiTi equiatômica após 12 

horas no forno.     

Figura 6: Aspecto da liga 

NiTi equiatômica após 24 

horas no forno. 

Figura 8: Aspecto da liga 

NiTi rica em níquel após 

12 horas no forno. 

Figura 12: Aspecto da 

liga NiTi rica em titânio 

após 12 horas no 

forno. 

Figura 13: Aspecto da 

crosta que recobre a liga 

NiTi rica em titânio após 

12 horas no forno. 

Figura 14: Aspecto da liga 

NiTi rica em titânio após 

24 horas no forno. 

Figura 15: Aspecto da 

crosta que recobre a liga 

NiTi rica em titânio após 

24 horas no forno. 
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5.2 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X (EDX) 

 

Não foram observadas variações características entre as três composições, indicando a presença 

de concentrações específicas dos elementos químicos. 

Após análise dos dados de acordo com tratamento térmico 1, verificou-se que os valores em peso 

de níquel variaram conforme a composição da liga. A crosta que recobre a liga equiatômica possui 6,3% 

em peso de níquel, a crosta que recobre a liga rica em titânio possui 5,0% e a crosta que recobre a liga 

rica em níquel possui índices tão baixos que não puderam ser detectados pelo teste. 

Em relação ao tratamento térmico tipo 2, verificou-se que os índices de níquel variaram muito 

entre as composições. Na liga equiatômica, após 24 horas no forno e 48 horas na estufa, apresentou 

18,7% em peso de níquel; a liga rica em níquel apresentou valores mais relevantes (54,4% em peso); já a 

liga rica me titânio apresentou 8,8% em peso de níquel.  

A crosta que recobre a liga equiatômica de tratamento térmico 2 apresentou índices de 3,3% em 

peso de níquel em sua composição. Já as crostas das ligas rica em níquel e rica em titânio, 

respectivamente, apresentaram 1,8% e 1,5% em peso, respectivamente. 

Pode-se destacar que para o tratamento térmico 2, observou-se no substrato a presença crescente 

de níquel nas ligas da seguinte sequência: rica em titânio, equiatômica e rica em níquel. 

Após análise detalhada das composições das LMF e da crosta que se forma sobre as amostras, 

verifica-se que a liga que apresenta melhores características de biocompatibilidade é aquela que libera em 

meio bucal, quando alvo de oxidação, menores índices de níquel, visto que o níquel é o metal que mais 

causa hipersensibilidade em seres humanos (cerca de 13% da população é alérgica ao níquel).  

Visto isso, constatou-se que as crostas que recobriam as amostras submetidas ao tratamento 

térmico de 24 horas no forno apresentavam menores índices de níquel em sua composição ao final do 

processo. Essa crosta que se forma na superfície da amostra é formada basicamente por óxido de titânio 

(TiO2), sendo considerada produto da corrosão.  

Speck (1980) afirma que a camada de produtos da corrosão que se forma na superfície não 

apresenta níquel em sua composição. Entretanto, quando da realização dos testes e análise dos resultados 

obtidos, percebemos que sempre há níquel na crosta que recobre as amostras, o que varia é sua 

porcentagem em peso. 

Comparando-se o presente estudo ao de Ponciano (2010), verifica-se que porcentagens em peso 

de níquel nas composições da liga NiTi que foram submetidas ao tratamento térmico 1 (12 horas no forno 

e 24 horas na estufa) permaneceram similares aos dados da autora citada. Não foram observadas 

variações características entre as três composições de ambos os estudos. Todavia, quando os dados de 

Ponciano (2010) foram comparados às amostras que foram submetidas ao tratamento térmico 2 (24 horas 

no forno e 48 horas na estufa) do presente estudo, observou-se que as porcentagens em peso de níquel nas 

ligas de NiTi variou conforme a composição, sendo muito maior ( 54,4% em peso) na liga NiTi rica em 

Ni. 

 Em todas as análises de EDX para as ligas pesquisadas, seja no substrato ou na crosta, 

evidenciou-se a presença majoritária do titânio, confirmando ser esse metal mais oxidável que o níquel.  

 

5.3 TENSÃO SUPERFICIAL 

 

      

 
 

Analisando-se o ângulo formado entre a gota de água e a amostra da liga de Nitinol (Figura 16), 

em todas as composições, pode-se perceber em qual das composições adotadas nesse trabalho ocorre 

melhor hidrofilia. Ter conhecimento dessa informação é necessário para se perceber em quais 

porcentagens de níquel e titânio os fluidos corporais melhor interagem com o biomaterial. 

Figura 16: Imagens de ângulos de contato 

entre uma gota de água e uma amostra da liga 

NiTi. Da esquerda para a direita e de cima 

para baixo: equiatômica (t.t. 1); rica em níquel 

(t.t.1); rica me titânio (t.t.1); equiatômica 

(t.t.2); rica em níquel (t.t.2) e rica em titânio 

(t.t.2). 
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6. CONCLUSÕES 

 

O tratamento térmico provocou alterações morfológicas tanto na crosta como no substrato; 

Em virtude de o níquel ser um material de alto potencial de toxicidade ao organismo, de o conceito de 

porosidade ter um aspecto relevante no desempenho clínico do material e de a tensão superficial indicar o 

grau de interação (hidrofilia) do biomaterial com o meio biológico, concluiu-se que das três composições 

e dos tratamentos térmicos realizados, o material que possui características mais adequadas para aplicação 

como biomaterial é a liga NiTi rica em titânio submetida ao tratamento térmico 2 (24 horas de forno e 48 

horas de estufa). 

Mediante as referidas análises, verifica-se que os tratamentos térmicos melhoram as qualidades das 

ligas, fazendo com que estas sejam mais biocompatíveis e apropriadas para uso como biomaterial. 
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Resumo: Os aços inoxidáveis austeníticos têm sido usados como materiais de implantes ortopédicos para 

substituir articulações e, especialmente, como estrutura de osteossíntese (placa-parafuso e parafusos) de 

uso temporário para fixação de fraturas. A interação do osso-implante pode fornecer um ambiente 

favorável à aderência e formação de biofilme por microrganismos patogênicos, resultando em um 

processo infeccioso de difícil erradicação no sítio cirúrgico. O objetivo deste trabalho foi isolar e 

identificar os microrganismos do conjunto placa-parafuso e parafusos usados em implantes cirúrgicos, 

detectar a resistência aos antimicrobianos e caracterizar fenotipicamente os isolados Gram-positivos. 

Foram estudados os conjuntos placa-parafuso e parafusos de aço inoxidável austenítico ASTM 

F138/F139 e ISO NBR 5832-1/9 após remoção cirúrgica. Os conjuntos metálicos foram transportados 

em bolsa esterilizada de polietileno para o Laboratório de Microbiologia Clínica, lavados em solução 

tampão fosfato-salino e submetidos ao banho ultrassônico em freqüência de 40±2 kHz por 5 minutos 

para recuperação de microrganismos aderidos ao implante. Do fluido sonicado uma alíquota foi 

semeada em agar Sangue de carneiro 5%, MacConkey e Sabouraud e incubados a 37ºC por 24 horas 

para crescimento e isolamento das unidades formadoras de colônia (UFC mL
-1

). O perfil de resistência 

destas cepas foi obtido de acordo com o documento CLSI 2011. Para caracterização fenotípica dos 

isolados Gram-positivos, foi utilizado o método de aderência em placas de poliestireno. Os 

microrganismos isolados dos conjuntos de placa-parafuso e parafusos incluíram: bacilos Gram-

positivos; Candida tropicalis; Staphylococcus coagulase-negativa resistentes à eritromicina, oxacilina e 

clindamicina; Pseudomonas aeruginosa resistente à sulfametoxazol/trimetoprim e ampicilina; 

Acinetobacter baumannii com resistência à ceftazidima e Enterobacter cloacae apresentou resistência à 

cefalotina, cefoxitina, cefazolina, levofloxacina, ciprofloxacina. A caracterização fenotípica das cepas de 

Staphylococcus coagulase-negativa mostrou serem produtoras de biofilme. Concluí-se que os 

microrganismos isolados estão relacionados à infecção hospitalar e sugerem-se medidas preventivas 

para seu controle de infecção e resistência aos antimicrobianos. 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável austenítico, Banho ultrassônico, Biofilme bacteriano, Aderência em 

biomaterial, Resistência aos antimicrobianos. 

mailto:santos_cassioal@hotmail.com
mailto:flaviofcjr@gmail.com
mailto:tomazpuga@hcnet.usp.br
mailto:pizzolel@fcfar.unesp.br
http://www.fcfar.unesp.br/int_instituicao_docentes_clarice_queico.php
mailto:leitecqf@fcfar.unesp.br


69 

1
st
 Workshop Bone as Engineering Material                                                        May 12-13, 2011, São Carlos, SP, Brazil 

IISSSSNN  22223366--55330033  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de metais na medicina para a substituição ou reparação dos componentes da estrutura óssea do 

corpo humano, data o século XVI e está relacionado com a recuperação do osso do palato (Noort, 1987; 

Ratner et al., 1996). Os materiais empregados na fabricação de implantes metálicos ortopédicos devem 

possuir alguns requisitos essenciais como: biocompatibilidade, resistência à corrosão no ambiente 

hospedeiro, biofuncionalidade, propriedades mecânicas adequadas a sua funcionalidade e um preço 

compatível com a realidade brasileira (Ramires et al., 1996).  

Atualmente, o aço inoxidável austenítico é o material mais freqüentemente utilizado para fixação 

interna de fraturas e substituição de juntas. Uma das vantagens é a sua fraca osteointegração, que permite 

que o implante seja removido facilmente, tornando-o um material mais apropriado para implantes 

temporários (Padilha e Guedes, 1994; Afonso, 2006). O tipo de aço inoxidável austenítico mais utilizado 

como implante ortopédico é o ASTM F138 (classe especial do aço AISI 316L), no entanto, é 

recomendado, preferencialmente, para uso em implantes temporários (placa-parafuso e parafusos). A 

necessidade de novos materiais metálicos para aplicações médicas levou ao desenvolvimento de uma 

nova classe de aços inoxidáveis austeníticos de alto teor de nitrogênio, de classificação ISO 5832-9 

(Giordani, 2001; Orozco, 2003), a qual corresponde à ultima geração de aços inoxidáveis utilizados em 

implantes ortopédicos, que apresenta uma resistência à corrosão significativamente mais alta do que a 

apresentada pelos aços 316L e F138 (Afonso, 2006). 

A infecção relacionada ao implante ortopédico pode ocorrer quase que imediatamente após a cirurgia 

ou pode ser de desenvolvimento muito lento, com aparecimento de sintomas em meses ou em anos após 

a implantação do dispositivo (Costerton et al., 1999; Long, 2008). Esta infecção pode ser devido ao 

aumento do uso de antibióticos, permanência prolongada no hospital, repetição de debris, reabilitação 

prolongada, morbidade e mortalidade (Edwards et al., 2008). 

Os processos de aderência e agregação de microrganismos nas superfícies de corpos estranhos 

formam o biofilme (Widmer, 2001), e sua presença sobre uma superfície metálica, muitas vezes induz a 

grandes mudanças na concentração dos constituintes eletrolíticos, pH e níveis de oxigênio, podendo 

estimular uma corrosão localizada (Ismail et al., 1999). Exacerbações por essas infecções são causadas 

por liberação de células planctônicas do biofilme, e o uso de antibióticos podem matar estas células e 

reverter os sintomas de infecção aguda, mas a infecção persiste porque o biofilme se torna resistente à 

droga (Costerton et al., 2004). Portanto, o tratamento é bem sucedido com a remoção do implante 

ortopédico, eliminando as bactérias sésseis e planctônicas (Costerton et al., 1999). 

O objetivo deste trabalho foi isolar e identificar os microrganismos do conjunto placa-parafuso e 

parafusos, detectar a resistência/sensibilidade aos antimicrobianos e caracterizar a aderência dos isolados 

Gram-positivos em placa de poliestireno. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente projeto de pesquisa possui o processo de aprovação n° 221.18763.2008 da Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo – IOT-HCFMUSP. O estudo com implantes 

ortopédicos metálicos retirados dos pacientes por motivo de rotina, revisão, infecção, não envolve seres 

humanos, portanto, não se aplica neste projeto a Resolução RF/MS nº 196 de 10 de outubro de 1996. 

 

2.1 Seleção e Transporte do conjunto de placa-parafuso e parafusos 

 

Foram selecionados os conjuntos placa-parafuso e parafusos de aço inoxidável austenítico ASTM 

F138/F139 e ISO NBR 5832-1/9 removidos de pacientes internados no IOT-HCFMUSP, que em um 

determinado período de tempo ocorreu infecção local ou sistêmica relacionada ao implante, ocasionando 

a sua remoção.  

As amostras foram nomeadas em ―P1, P2, P3, P4, P5, P6‖ e ―D5‖, representados nas ―Figuras 1 – 7‖. 

Não foi possível fotografar a amostra ―D6‖ por motivos técnicos. No entanto, a amostra continha 

classificação como Placa Reta Estreita Auto-Compressão para Grandes Fragmentos, composta de 

parafuso para esponjoso. 

Os conjuntos metálicos foram transportados em bolsa esterilizada de polietileno, com embalagem 

impermeável e fechada hermeticamente, para o Setor de Microbiologia Clínica da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Araraquara – UNESP. 
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Figura 1. Amostra P1: Placa 

Tubo PTP Paralela Auto-

Compressão, composta de 

parafuso de compressão, 

parafuso deslizante e parafuso 

para cortical. 

 

 

Figura 2. Amostra P2: 

Placa Reta Reforçada 

Auto-Compressão para 

Grandes Fragmentos, 

composta de parafuso para 

esponjoso com rosca total. 

Figura 3. Amostra P3: 

Placa Maleável, 

composta de parafuso 

para cortical. 

Figura 4. Amostra P4: Placa 

Reta Reforçada Auto-

Compressão para Grandes 

Fragmentos, composta de 

parafuso para esponjoso 

com rosca 50%. 

 

   

 

Figura 5. Amostra P5: Placa 

Tubo PTP Paralela Auto-

Compressão, composta de 

parafuso de compressão, 

parafuso deslizante e parafuso 

para cortical. 

Figura 6. Amostra P6: 

Placa Reta Reforçada 

Auto-Compressão para 

Grandes Fragmentos, 

composta de parafuso para 

esponjoso com rosca total. 

Figura 7. Amostra D5: 

Placa Reta Estreita Auto-

Compressão para Grandes 

Fragmentos, composta de 

parafuso para esponjoso 

com rosca total e 50%. 

 

 

2.2 Processamento do conjunto placa-parafuso para recuperação dos microrganismos aderidos 

 

Foi utilizado o método de banho ultrassônico descrito por Pitt e Ross (2003) e Trampuz et al. (2006). 

Os conjuntos foram lavados e processados separadamente três vezes com solução tampão fosfato-salino 

(PBS) esterilizados para remover células não aderidas à superfície do implante e transferido para bolsa de 

polietileno esterilizada, onde foi adicionada solução Ringer. Em seguida, a bolsa contendo o conjunto 

placa-parafuso e parafusos foi submetida à lavadora ultrassônica (UNIQUE – mod. USC2800) com 

freqüência 40±2 KHz por 5 minutos para recuperação das células microbianas aderidas sobre a superfície 

do implante, e homogeneizado por vortex (PHOENIX – mod. AP56) durante 30 segundos. 

 

2.3 Isolamento e identificação de microrganismos 

 

Uma alíquota do fluído sonicado foi coletada da bolsa de polietileno e inoculada nos meios de cultura 

agar Sangue Base acrescido de sangue de carneiro desfibrinado 5%, agar MacConkey, agar Sabouraud, 

as quais foram incubados em estufa (jarra de microaerofilia 5% CO2 - agar Sangue carneiro desfibrinado 

5%; aerobiose - agar MacConkey e agar Sabouraud) à 37°C durante 24 – 72 horas. Conforme descrito 

por Murray et al. (2009) os microrganismos crescidos nos respectivos meios de cultura foram 

enumerados e classificados por técnicas de rotina microbiológica padronizada. 

Para os microrganismos que não foram possíveis identificarem por métodos convencionais foi 

utilizado o método semi-automatizado: sistema BD BBL Crystal
TM

 Identification Systems – Kit 

Enteric/Nonfermenter ID Kit e Gram-Positive ID Kit (BECTON DICKINSON – BD). 

 

 

2.4 Caracterização fenotípica das cepas isoladas Gram-positiva (Staphylococcus coagulase-

negativa) para formação de biofilme, conforme descrito por Christensen et al. (1985). 
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Os microrganismos isolados foram inoculados separadamente em tubos contendo 3,0mL de caldo 

TSB e incubados a 37°C por 24 horas. Após este período a cultura em TSB foi realizado uma diluição de 

1:100 em um novo TSB e, uma alíquota de 200μL de cada cultura diluída foi transferida para os poços 

(wells) da placa de poliestireno esterilizada. A seguir estas placas foram incubadas por 24 horas a 37°C e, 

posteriormente, o conteúdo de cada poço foi aspirado e lavado quatro vezes com 200μL de tampão 

fosfato salino (PBS). A secagem da placa foi realizada em estufa a 60°C por 1 hora e em seguida, os 

poços foram corados com Cristal Violeta de Gram por 1 minuto e lavados quatro vezes com 200μL de 

água destilada. Após, foi realizada a secagem das placas em temperatura ambiente por 60 minutos. Em 

cada poço da placa foi adicionada 200μL da solução de dodecil sulfato de sódio à 1% (SDS) para 

realização da leitura. A densidade óptica (D.O) dos filmes bacterianos aderidos e corados foi realizada 

com o auxílio de um leitor de ELISA (BioTek – PowerWave XS2) em filtro de 570nm. As leituras foram 

divididas em 3 categorias de acordo com a reação de aderência das bactérias: não aderente (D.O. ≤ 

0,120nm); fracamente aderente (D.O. 0,120 a 0,240nm); e fortemente aderente (D.O. ≥ 0,240nm). 

Caldo triptona soja (TSB) esterilizado foi usado como controle negativo. As leituras foram realizadas 

em triplicata e os valores da densidade óptica foram tomados como a média das leituras. 

 

2.5 Teste de avaliação da sensibilidade/resistência aos antimicrobianos (método da difusão do 

disco – Kirby-Bauer) 

 

A escolha dos antibióticos foi realizada de acordo com o documento Performance Standards for 

Antimicrobial Susceptibility Testing – CLSI (2011), e o tipo de bactéria identificada. Discos de papel-

filtro impregnados com concentração padronizada do antibiótico foram colocados sobre uma placa de 

agar Mueller Hinton, previamente semeada com uma suspensão padronizada do microrganismo isolado. 

A placa com a semeadura foi incubada em estufa bacteriológica por 24 horas a 37°C. Após a incubação 

foi realizada a leitura dos discos de antibióticos, sendo os halos de inibição interpretados como: sensível 

(S), intermediário (I) ou resistente (R), de acordo com os critérios estabelecidos no documento CLSI. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Isolamento e identificação dos microrganismos 

 

De 8 amostras analisadas, 7 apresentaram crescimento de microrganismos. A distribuição dos 

microrganismos isolados em cada determinado conjunto placa-parafuso e parafusos, estão demonstrados 

no ―Quadro 1‖. 

 

Amostra Peça Microrganismo isolado Amostra Peça Microrganismo isolado 

P1 Placa NHD* P5 Placa Staphylococcus simulans 

Pseudomonas aeruginosa 

Paraf.* NHD Paraf. NHD 

P2 Placa Bacilos Gram-positivos P6 Placa Enterobacter cloacae 

Paraf. Bacilos Gram-positivos Paraf. Enterobacter cloacae 

P3 Placa Staphylococcus 

epidermidis 
D5 Placa NHD 

Paraf. NHD Paraf. Acinetobacter baumannii 

P4 Placa Staphylococcus schleiferi D6 Placa NHD 

Paraf. Staphylococcus schleiferi 

Candida tropicalis 

Paraf. Acinetobacter baumannii 

Quadro 1. Distribuição dos microrganismos isolados no conjunto placa-parafuso e parafusos. 

*NHD: Não Houve Desenvolvimento; Paraf.: Parafuso. 

 

3.2 Caracterização fenotípica de Staphylococcus coagulase-negativa para formação de biofilme 

 

A avaliação de aderência à placa de poliestireno mostrou que o Staphylococcus epidermidis (amostra 

P3) aderiu fracamente e os Staphylococcus schleiferi (amostra P4) e Staphylococcus simulans (amostra 

P5) aderiram fortemente, conforme ilustra a ―Figura 8". 
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Figura 8. Teste de aderência em placa de poliestireno. Coluna 1, linhas A, 

B, C: TSB estéril; Coluna 3, linhas A, B, C: amostra P3 – placa, 

classificada como fracamente aderente (D.O 0,177); Coluna 5, linhas A, 

B, C: amostra P4 – parafuso, classificada como fortemente aderente (D.O 

0,448); Coluna 7, linhas A, B, C: amostra P5 – placa, classificada como 

fortemente aderente (D.O 0,466). 

 

3.3 Avaliação de Sensibilidade/Resistência aos antimicrobianos testados nas bactérias isoladas 

 

Os bacilos Gram-negativos Acinetobacter baumannii (amostra D6) apresentaram resistência para 

classe de antimicrobianos: Cefalosporinas de 1º Geração: Cefalotina (CFL), Cefazolina (CFZ); 

Cefalosporinas de 2º Geração: Cefoxitina (CFO), Cefuroxima (CRX); e Cefalosporinas de 3º Geração: 

Ceftazidima (CAZ). Ainda, os bacilos Gram-negativos Enterobacter cloacae (amostra P6) apresentaram 

resistência para classe de antimicrobianos: Quinolonas (Fluoroquinolonas): Ciprofloxacino (CIP), 

Levofloxacina (LEV); Cefalosporinas de 1º Geração: Cefalotina (CFL), Cefazolina (CFZ); e 

Cefalosporinas de 2º Geração: Cefoxitina (CFO). 

Para os isolados de cocos Gram-positivos, o Staphylococcus schleiferi (amostra P4) apresentou 

resistência ao antibiótico Oxacilina (OXA); Staphylococcus epidermidis (amostra P3) resistente à 

Eritromicina (ERI); e Staphylococcus simulans (amostra P5) apresentou resistência à Clindamicina (CLI) 

e Eritromicina (ERI). 

Para o perfil de sensibilidade/resistência das bactérias identificadas, o antimicrobiano qual obteve 

maior perfil de sensibilidade foi a Gentamicina (GEN) (7 cepas sensíveis), seguido por Ciprofloxacina 

(CIP) (6 cepas sensíveis). O perfil de resistência destacou-se a Ampicilina (AMP), Cefalotina (CFL), 

Cefazolina (CFZ), contendo 3 cepas resistentes. 

O Acinetobacter baumannii (amostra D6) apresentou resistência à 12 antimicrobianos, seguido do 

Enterobacter cloacae (amostra P6) resistente à 9 antimicrobianos. 
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Resumo. A infecção bacteriana é a mais temida complicação de um procedimento de artroplastia, e a 

bactéria Pseudomonas aeruginosa é um dos principais agentes causadores deste tipo de infecção. Para 

prevenir a aderência bacteriana, incorporou-se ao cimento ósseo (CO) a base de polimetilmetacrilato 

(PMMA) o antibiótico sulfato de gentamicina. O objetivo deste trabalho foi observar a aderência e 

formação de biofilme por P. aeruginosa (ATCC 27853) sobre a superfície do CO a base de PMMA com e 

sem gentamicina, por métodos microbiológicos e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foram 

produzidos corpos-de-prova (CDP) de CO com e sem gentamicina e incubados com a bactéria por 1, 6, 

24, 48 e 72 horas. Após os períodos de incubação, os CDP preparados para viabilidade celular foram 

lavados com tampão fosfato-salino e submetidos ao banho ultra-sônico em freqüência de 40±2 kHz por 8 

minutos, para recuperação de bactérias aderidas ao CO. Os CDP preparados para MEV foram fixados 

em glutaraldeído 2,5%, desidratados em alcoóis e metalizados. Por MEV observou-se bacilos aderidos e 

agrupamentos celulares em todos os períodos de incubação para os CDP de CO com e sem gentamicina. 

A viabilidade das células recuperadas da superfície do CO sem gentamicina variou de 10
5 

a 10
6
 

Unidades Formadoras de Colônias mL
-1

, e para o cimento com gentamicina as UFC mL
-1

 variou de 10
3 
a 

10
5
 UFC mL

-1
 em todos os períodos de incubação. Em 24 horas de incubação, recuperou-se o maior 

número de células aderidas às superfícies dos CDP com e sem gentamicina. Os resultados sugerem que o 

antibiótico incorporado ao CO não impede a aderência bacteriana e não inibe formação de biofilme de 

P. aeruginosa. A produção do biofilme sobre a superfície de um material implantado é um importante 

fator de virulência e um passo crucial na fisiopatologia da infecção.  

 

Palavras-chave: Aderência, Artroplastia, Biofilme, Cimento ósseo, Gentamicina. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

O polimetilmetacrilato (PMMA) foi o primeiro material produzido pela indústria química a ser 

utilizado como biomaterial. As primeiras aplicações do PMMA foram utilizadas principalmente pela 

odontologia na produção de dentaduras (Munson and Heron ,1941). Na cirurgia ortopédica, Scales and 
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mailto:santos_cassioal@hotmail.com
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mailto:tomazpuga@hcnet.usp.br
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Herschell (1945) e os irmãos Judet (1950) fizeram uma prótese de quadril da PMMA para o tratamento de 

coxartrose, entretanto, ambos não obtiveram sucesso. Somente em 1970, Charnley introduziu o PMMA 

ao cimento ósseo a uma cirurgia de artroplastia de quadril para estabilizar os implantes e transferir as 

cargas mecânicas entre o implante e o osso. Hoje em dia, apesar das várias alterações e atualizações na 

técnica de artroplastia, o cimento ósseo a base de PMMA continua sendo o melhor biomaterial para tal 

procedimento (Hasenwinkel, 1999). Bulcholz e Engelbrechet (1970) incorporaram antibióticos aos 

cimentos ósseos a base de PMMA para reduzir as taxas de infecções em cirurgias de artroplastia de 

quadril e joelho, assumindo que o antibiótico seria liberado gradualmente no sítio cirúrgico, e com isso, 

atingiria uma maior concentração do antibiótico quando comparado ao antibiótico administrado por via 

sistêmica. Hoje em dia, os cimentos ósseos contendo antibiótico são utilizados nas cirurgias primárias e 

de revisão, pois os ―grânulos‖ de antibióticos contidos na superfície do cimento ósseo são mais eficientes 

e abrangentes frente a tentativa de contaminação por uma bactéria (Langlais, 2003). 

O uso do PMMA no homem, bem como outros biomateriais, implicam no risco de atração de 

microrganismos patogênicos sobre suas superfícies (Gristina, 1987). Infecções associadas a biomateriais 

acarretam em grandes problemas cirúrgicos, desde a remoção do implante que não é sempre simples, 

além do paciente sofrer com o severo desconforto e dor. Tais infecções não são incomuns em cirurgias 

ortopédicas, onde as taxas de infecção variam de 5% a 10%, mesmo com a administração intravenosa de 

antibiótico durante o procedimento cirúrgico, rigorosos protocolos de higiene, e um sistema especial de 

fluxo laminar no ar da sala cirúrgica. O custo geral anual de infecções associadas a implantes ortopédicos 

nos Estados Unidos variam entre 150 e 200 milhões de dólares (Sculo, 1993), e até três vezes mais em 

países subdesenvolvidos. 

Infecções associadas a biomateriais são difíceis de curar com antibiótico e, em muitos casos, a 

substituição da prótese é a única alternativa para eliminar a infecção, devido ao modo de crescimento do 

biofilme que protege os microrganismos infecciosos contra o sistema imunológico do hospedeiro, bem 

como a outros ataques do meio, como o caso dos antibióticos (Costerton et al., 1987). Consequentemente, 

os microrganismos aderem e crescem em cimentos ósseos contendo antibióticos e estão expostos durante 

longos períodos a drogas incorporadas no cimento ósseo, tais como gentamicina, eritromicina, ou até 

mesmo, a vancomicina, tornando-se assim resistentes a estes antibióticos. Na cirurgia ortopédica de 

artroplastia, a Pseudomonas aeruginosa é um dos principais microrganismos responsáveis por infecções 

associadas a implantes, com conseqüência de falha terapêutica e procedimento cirúrgico. 

O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência do cimento ósseo, com e sem gentamicina, na prevenção 

da aderência bacteriana e formação de biofilme de Pseudomonas aeruginosa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

  

Os corpos-de prova de PMMA foram cedidos e confeccionados pelo Engenheiro Tomaz Puga Leivas, 

da Comissão de Projetos do pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas de São 

Paulo-USP, São Paulo. A cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 foi cedidas pelo Laboratório 

Especial de Microbiologia Clínica – LEMC, da Faculdade Paulista de Medicina – UNIFESP, com 

autorização do Professor Dr. Antônio Carlos Campos Pignatari. 

 

2.2 Métodos 

 

2.2.1 Preparação dos corpos-de-prova 

 

Os cimentos ósseos utilizados neste experimento foram Biomet Bone Cement R
®
 sem gentamicina e 

Refobacin
®
 Bone Cement R 40 com gentamicina (ambos Biomet Europe-Suissa). Os corpos-de-prova 

foram preparados de acordo com as instruções do fabricante, em forma de discos de 10,0mm de diâmetro 

e 3,0mm de espessura, como mostra a ―Figura 1‖. 
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Figura 1. Preparação dos corpos de prova de cimento ósseo a base de PMMA com e sem gentamicina. 

 

2.2.2 Preparo do inoculo bacteriano 

As cepas Pseudomonas aeruginosa ATTC 27853 foram semeadas, individualmente, em Ágar de Soja 

Tríptica (TSA) e as placas foram incubadas em estufa bacteriológica ± 35ºC por 24 horas, para reativar as 

células bacterianas. Com auxílio de agulha, cerca de quatro unidades formadoras de colônias foram 

transferidas para 10,0mL de Caldo de Soja Tríptica (TSB). O meio TSB contido em tubos foi 

homogeneizado em vortex por 15 segundos, a seguir a turvação calibrada por espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 625nm. Ao atingir a absorbância entre 0,08 - 0,10 (equivalente a 10
7
 Unidades 

Formadoras de Colônia mL
-1

) a suspensão bacteriana foi inoculada em caldo TSB. 

 

2.2.3 Aderência e formação de biofilme bacteriano sobre superfície de cimento ósseo com e sem 

gentamicina. 

 

Esta metodologia segue os protocolos estabelecidos por Tunney et al. (2006). Foi inoculado 10 mL da 

suspensão bacteriana de Pseudomonas aeruginosa ATTC 27853 em tubos de ensaio esterilizados 

contendo separadamente os corpos-de-prova de cimento ósseo com e sem gentamicina. As amostras 

foram incubadas a 37ºC por 1, 6, 24, 48 e 72 horas. Ao fim de cada período de incubação, o corpo-de-

prova foi retirado do tubo de ensaio, lavado três vezes com tampão salina fosfatada (PBS) estéril para 

remover as células não aderidas a superfície do corpo-de-prova. Logo após, o corpo-de-prova utilizado 

para viabilidade celular foi colocado em um novo PBS estéril, submetido a banho ultra-sônico com 

freqüência de 40±2 kHz por 8 minutos, para desalojar as bactérias aderidas do corpo-de-prova, seguido de 

homogeneização (30s) por vortex. Estudos de Ramage et al. (2003) relataram que estas condições eram 

ótimas para assegurar o máximo desalojamento da bactéria sem comprometer sua viabilidade. Após esses 

procedimentos foram realizadas diluições seriadas (10
-1 

– 10
-6

) e semeadura em TSA. As placas de cultura 

foram incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 horas para estimar a quantidade de bactéria 

recuperada da superfície do cimento ósseo de polimetilmetacrilato com e sem antibiótico. Após 24 horas 

de incubação, as placas foram retiradas da estufa bacteriológica e realizou-se a contagem das unidades 

formadoras de colônia de cada corpo-de-prova. A contagem foi expressa em UFC mL
-1

.  

 

2.2.4 Análise das superfícies de PMMA, após a aderência bacteriana inicial e formação do biofilme, 

por meio de microscópio eletrônico de varredura – MEV, usando técnicas sugeridas por Sabatini et 

al. (1963); Santos (1992); Videla et al. (1995) e modificadas por Pizzolitto (1997). 
 

Os corpos-de-prova removidos do caldo de cultura inoculado com P. aeruginosa foram lavados com 

salina fisiológica e imersos em glutaraldeído a 2,5 % em tampão fosfato 0,1M (pH 7,1), durante 15 

minutos; desidratados em solução de etanol (15, 30, 50, 75, 95 e 100%) 15 minutos, cada um; secos em 

estufa a 37°C, colados em suportes metálicos próprios do equipamento; metalizados com ouro (1KV, 

15mAp, 2 minutos, no aparelho Edwards S150 B) e encaixados em câmara a vácuo do microscópio e 
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prontos para analise de varredura eletrônica por meio do microscópio eletrônico de varredura JEOL 

(JSM-T330A). 

 

3. RESULTADOS 

 

As ―Figura 2‖e ―Figura 3‖ resumem a quantidade máxima de UFC mL
-1

 recuperadas dos corpos-de-

prova de cimento ósseo com e sem antibiótico, após os períodos de incubação expressos em horas. Destes 

períodos de incubação foram recuperadas as células viáveis aderidas à superfície dos corpos-de-prova dos 

dois cimentos ósseos (com e sem antibiótico), demonstrando que o antibiótico não foi eficiente e não 

preveniu a aderência bacteriana inicial. Do cimento ósseo sem gentamicina recuperou-se maior número 

de células viáveis do que do cimento ósseo com gentamicina. Nas 24 horas de contato com a bactéria, a 

quantidade de células viáveis recuperadas foi maior do que em outros períodos de incubação. A 

incorporação do antibiótico sulfato de gentamicina ao cimento ósseo a base de PMMA não foi capaz de 

impedir a aderência e formação de biofilme da P. aeruginosa sobre sua superfície. 

 

  
Figura 2. Contagem de UFC mL

-1
 de Pseudomonas 

aeruginosa após teste de aderência e formação de 

biofilme sobre cimento ósseo Biomet Bone 

Cement
®

 (sem gentamicina). 

Figura 3. Contagem de UFC mL
-1

 de Pseudomonas 

aeruginosa após teste de aderência e formação de 

biofilme sobre cimento ósseo Refobacin
®

 Bone 

Cement R 40 com gentamicina. 

 

A observação ao microscópio eletrônico de varredura, mostrou bacilos aderidos e colados uns aos 

outros em monocamadas formando agrupamentos, sobre a superfície de ambos os cimentos ósseos (com e 

sem gentamicina). A ―Figura 4‖ e ―Figura 5‖ registra bacilos aderidos sobre a superfície do cimento ósseo 

Biomet Bone Cement
®

 (sem gentamicina) nos períodos de incubação de 6 e 24 horas, respectivamente. 

Observou-se que neste cimento ósseo, em todos os períodos de incubação, houve maior aderência da P. 

aeruginosa. Na ―Figura 6‖ e Figura 7‖, fica evidenciada a presença de bacilos como agrupamentos 

celulares e envoltos em massa amorfa (slime) aderidos sobre a superfície do cimento ósseo Refobacin
®
 

Bone Cement R 40 (com gentamicina), nos períodos de incubação de 6 e 48 horas, respectivamente.  

 

  
Figura 4. Micrografia de superfície do cimento 

ósseo da marca Biomet Bone Cement
®

, após 

período de incubação de 6 horas com P. 

aeruginosa. 

Figura 5. Micrografia de superfície do cimento ósseo 

da marca Biomet Bone Cement
®

, após período de 

incubação de 24 horas com P. aeruginosa. 
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Figura 6. Micrografia de superfície do cimento 

ósseo da marca Refobacin
®

 Bone Cement R 40, 

após período de incubação de 6 horas com P. 

aeruginosa. 

Figura 7. Micrografia de superfície do cimento ósseo 

da marca Refobacin
®

 Bone Cement R 40, após 

período de incubação de 48 horas com P. aeruginosa. 
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Abstract. HYDROXYAPATITE (HA) is a reference bone grafting material in dentistry and medicine. Its 

capacity to be resorbable or not is important to adequate it to specific surgery cases. The low resorbable 

rate is desired in cases where necessarily HA shall remain into the bone defective site acting as an 

osteoconductor charge. But, if the intention is the substitution of the graft by new living tissue, an specific 

resorbable rate is required. The resorbable rate of HA by the body depends on its physical-chemistry 

properties and particles size. However, as small is the particle size as difficult is to the surgeon prepare 

the HA in a liquid media and inoculate into the bone defect. This aggravation in the procedure is 

eliminated by a type I collagen coating on the HA particles. The collagen makes possible a liquid 

homogeneous suspension by its hygroscopic property, and being an attractive material to osteogenic cells 

catalyzes the living new tissue formation. In this work, the HA particles were coated with type I collagen 

objectifying an appropriate resorbable rate without compromises the manipulation surgery protocol and 

enable to be used as drug delivery matrix or marker in nuclear medicine. 

 

Keywords: Hydroxyapatite, Collagen, Bone grafting, Drug delivery matrix, Marker 

 
1. INTRODUCTION 

 

 The bone structure is composed by a predominant mineral matrix of hydroxyapatite  

[Ca10(PO4)6.(OH)2], where collagen fibers are distributed into this mineral matrix in a specific design 

depending of the functional characteristic of each bone region. The concept of biointegration is defined 

by a biochemical union between the bone tissue and any biomaterial surface. This phenomenon to occurs 

requires a favorable biomaterial surface to the biochemical reaction with the body during the bone 

reconstruction process by morphogenetic proteins and cells [DRISKELL, 1994]. The hydroxyapatite 

behaves favorably to this model.  

 The biocompatibility of bone grafts is evaluated mainly by the type of bone/biomaterial reaction 

process and the ideal condition conduces to a total osteogenesis that promotes a physical-chemistry union 

of the bone to the biomaterial surface, and where the process follows some steps that define the 

osseointegration phenomenom: (1
0
) The biomaterial surface energy related to the surface wetability by 

blood will define the type and amount of contact that the formed bone tissue will have with the 

biomaterial; (2
0
) Then, the biomaterial surface electrochemical potential will determine the adhesion 

capacity level of the biomaterial to the formed bone tissue; (3
0
) The type of ionic exchange between the 

biomaterial surface and the body will define the organic/mineral type of the formed tissue around the 

biomaterial surface; e (4
0
) The biomaterial surface topography will define the retention capacity by the 

new formed tissue [VALLET-REGI, 2006]. In such mechanism, the biocompatibility and biofunctionality 

are properties that give the right concept of biomaterials, i. e., the capacity to fulfill properly the desired 

function with the necessary acceptance by the body [WILLIANS (1991)]. 

  To reconstruct of a bone region using a graft material, it is necessary incite a local inflamatory 

process. This inflammatory process is characterized by the excess of blood irrigation that conduce to clot 

formation into the free spaces between the traumatized bone surface and graft surface.  Macrophage cells 

digest the clot given space to fibroblast and osteoblast cells competitively begin the new tissue formation. 

mailto:fjcbraga@ipen.br
mailto:camila.meira@criteria.com.br
mailto:giovana.Prado@criteria.com.br
mailto:anahi_iq_unesp@hotmail.com
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The formed tissue characteristic depends on intrinsic factors like metabolic condition of the body and type 

of local bone matrix, and extrinsic factors like surgical condition and grafting characteristics. These 

factors define the model of distribution and quantity of the final fibrous and calcified formed tissue.  

 The hydroxyapatite structural properties like chemical purity, crystalline degree and molecular 

stoichiometry, are fundamental to define the resistance to degradation action of the metabolism, as well 

its particle dimensions due to the surface area that is in contact to the cells. Although, the difficulty to 

agglutinate in liquid media increases as particle size decreases due to low wetability and high surface 

energy. The covering of hydroxyapatite particles with collagen type I, a hygroscopic material, solves this 

functional embarrassment and open possibilities of new applications  as drug delivery and marking 

matrices. 

 The purpose of this work is present a possible processing route to obtain a bone graft biomaterial 

composed by natural hydroxyapatite (NHA) particles coated by a collagen layer that allows to be used as 

well as drug delivery matrix or a marking to sinovectomy or hepatoma therapy in nuclear medicine. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

 

 The NHA particles are obtained from bovine cortical bone structure in the following sequence: (a) 

cleaning in oxygen peroxide 130 volume; (b) dissolution of contained collagen in acetic acid solution; (c) 

neutralization of pH in calcium carbonate solution; (d) drying at 80 
0
C; (e) heat treated at 1100 

0
C to get 

crystallite size of 50nm approximately; (e) grinding in Wiley type mill and (f) particle size range 

classification through a sieve set. 

 The developed collagen derived from bovine bone is obtained by chemical procedures in three 

fundamental steps: (a) demineralization of bovine cortical bone in hydrochloric acid solution [REDDI et 

al., 1977]; (b) dissolution of the cortical bone collagen in acetic acid solution [XU & YU, 2006] and (c) 

correction of pH until 6 by dilution in distilled water and heat to 40 
0
C to make possible its aerosol spray 

into a fluidized bed reactor (FBR).  

 The coating process of the NHA particles utilized a fluidized bed reactor (FBR) with a collagen 

solution aerosol spray wetting the mineral particles followed by a hot air flow to dry this blend. A scheme 

of this procedure is presented in Fig. (1). 

 

 

  
 

Figure 1. FBR: (a) coating of hydroxyapatite particles with collagen; (b) drying the coated particles. 

 

 The cytotoxicity assay was carried out by neutral red uptake methodology, utilizing samples extracts 

dilutions in contact with NCTC L929 cell culture in 96 wells microplates. The medium culture was 

Minimum Essential Medium (MEM) supplemented with 5% Calf bovine serum. Extract: immersion of 

samples in MEM for 24h at 37°C. Controls: positive (0,02% phenol solution) and negative (no toxic PVC 

pellets). The cell viability was measured incorporating neutral red by viable cells and in the final 

procedure cell rupture and optical definition measurements on 540nm filter of spectrophotometer Sunrise 

– Tecan ELISA reader. 

 The amount of liquid drug vehicle (LDV) absorbed by the collagen layer of the coated NHA 

particles was measured by the following procedure: (a) water simulating LDC; (b) all samples were dried 

and weight; (c) the samples were  immersed in LDV during 30 minutes, (d) the excess of LDV was 
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removed from the samples by a filter paper and (e)  were obtained their wet weights. The absorbed LDV 

was calculated by the Eq.(1): 

 

%LDV =[(mw – md)/mw]x100               

(1) 

 

where mw and md are the wet and dried weights, respectively. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

 The Figure (2) shows the NHA X-Ray diffractogram refined by Rietveld method where the 

crystallite size was obtained using the GSAS software and mean size particle by CILAS equipment. 

 

 

 
 

Figure 2. Natural HA X-Ray diffractogram. 

 
 The obtained results of absorbed LDV by the coated NHA particles are representative of five 

independent measurements as shown in Table I. 

  

Table I. Absorbed LDV by coated NHA particles.  

 

Sample 1 2 3 4 5 %LDV 

Mean value mw (g) 1.70276 1.85756 1.92194 1.93710 1.85430 

md (g) 0.48588 0.49909 0.50863 0.48504 0.50736 

% LDV 71.465 73.132 73.535 74.960 72.639 73.15±1.28 

 
 The LDV absorption capacity of the NHA particles can be seen in the Fig. (3) where it is observed 

the thickness of collagen layer increases up to at least 2 times its original dried dimension. 

 The coated NHA particles show viability curve above IC50% line and are considered non-cytotoxic 

(Fig. (4)). 
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Figure 3. LDV absorption of the collagen layer. 

 

 
 

Fig.4. Viability curve of coated NHA particles in the in vitro cytotoxicity assay. 

 

4. CONCLUSIONS 

 

 (a) The coating process using a fluidized bed reactor to create a collagen layer over natural 

hydroxyapatite suggest be appropriated;  

 (b) The coated natural hydroxyapatite particle has demonstrated be capable to absorb liquid drug 

vehicle more than 70% of its weight. 
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Resumo: A intenção deste trabalho é desenvolver um modelamento matemático da formação e 

decomposição da austenita em aço ao carbono do tipo AISI 1025, utilizando a técnica dilatométrica que 

permite calcular a variação do comprimento em relação ao comprimento inicial em função da 

temperatura, em corpos de prova de formato cilíndrico (2 x12)mm. A homogeneização do sistema será 

feita utilizando dois dos quatorze sólidos de Bravais, sendo do sistema cúbico e tetragonal. O 

equacionamento dos ciclos térmicos irá desde as temperaturas criogênicas até 1000ºC. O modelamento 

matemático permitirá que equações analíticas descrevam os ciclos térmicos, destacando os pontos de 

transformação de fase, com boa aproximação dos dilatogramas traçados pelo equipamento DT 1000 

ADAMEL LHOMARG, permitindo conhecer as rotas de tratamento térmico que propiciam o aumento da 

resistência mecânica como meio de redução do peso nas órteses. 

 

Palavras-chave: Aços Carbono; Dilatômetria; Ciclos Térmicos; Microestrutura; ortese. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de novos processos envolvendo tratamentos térmicos em aços 

ao carbono comuns possibilitou o desenvolvimento de estruturas metálicas com menor densidade 

especifica, sem perda da sua ductibilidade, despertando especial atenção como material para fabricação 

de ortoses.  

O estudo da cinética da decomposição da austenita (fase com empacotamento cúbico de face 

centrada – CFC) em aços ao carbono comum, realizado por análise dilatométrica, é capaz de determinar 

os ciclos térmicos de aquecimento e resfriamento, capacitando que seu principal microconstituinte seja 

fase a martensitica (fase de empacotamento tetragonal de face centrada – TCC) como duro e frágil ou 

ferrita (fase com empacotamento cúbico de corpo centrado – CCC) mole e ductil. Portanto, a 

composição química e porcentagem volumétrica final das fases irão determinar o seu comportamento 

mecânico. 

A técnica dilatométrica é designada para determinar quaisquer modificações estruturais que possam 

ocorrer em materiais sólidos, no curso de um ciclo térmico, através dos coeficientes de expansão 

térmica linear médio e instantâneo, em conjunto a metalografia quantitativa das microestruturas, assim 

determinar o inicio e fim da transformação de fase em aços ao carbono comum (GÓMEZ; MEDINA; 

CARUANA, 2003; ZHAO; MESPLONT; COOMAN, 2001). Essa técnica pode ser aplicada se estabelecendo 

uma relação entre as frações de fase transformada, temperatura, e composição.  

Pode-se observar também que os resultados obtidos a taxa de 15˚C/s, adotado para o resfriamento 

do aço a partir de 1000˚C até 20˚C, foi apropriado. Utilizando-se essa taxa de resfriamento garante-se a 

homogeneidade da estrutura (Fig. 1), e assim evita-se o aparecimento da martensita.  
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Fig. 1 – Micrografia do aço AISI 1025 à temperatura ambiente, evidenciando o aspecto geral da 

estrutura. Nital 2%, aumento 200x, (a – Ferrita proeutetóde; b – Perlita fina). 

A finalidade de analisar a cinética da decomposição da fase austenita de um aço ao carbono 

comercial do tipo AISI 1025, utilizando dilatometro de resfriamento rápido DT1000 da ADAMEL 

LHOMARGY, esta fundamentado na proposta de realizar o modelamento matemático, para o calculo dos 

coeficientes de expansão térmica linear e das frações volumétricas formadas na região de 

transformação austenita → ferrita + perlita (γ → α + P), através do método de variáveis de estado 

interno (ISV) e assim estabelecer uma correlação entre o modelamento proposto e ensaio de 

laboratório. 

 

2.  PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Utilizou-se para o estudo, um aço ao carbono comum comercial do tipo AISI 1025 no estado 

normalizado, em corpos de prova de formato cilíndrico com (2x12)mm, com composição química 

percentual em peso; Fe – 0,26%, C – 0,73%, Mn, 0,024%, P – 0,042%,  com porcentagens de fase; S - 38% 

de perlita e 62% de ferrita. A análise química do aço foi feita quantitativamente, por via úmida. A 

porcentagem de fases foi determinada segundo a norma ASTM E562-08, pelo processo de contagem de 

pontos (PADILHA; FILHO, 1985). 

Realizou-se a análise metalográfica ótica conforme as normas ASTM E3-01, E407-07 e E883-02. O 

movimento relativo da haste do dilatometro, devido ao aquecimento e resfriamento da amostra, foi 

assimilado por um transdutor diferencial de variação linear (LVDT). Tanto o suporte quanto haste devem 

ser de material de coeficiente de expansão térmica linear muito baixo. 

Os ensaios dilatométricos foram realizados em um dilatômetro mecânico de resfriamento rápido 

modelo DT1000, de procedência da ADAMAEL LHOMARGY, segundo norma ASTM E228-06.  

 

3.  ENSAIOS DILATOMÉTRICOS 
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Os ensaios dilatométricos são designados para a análise de quaisquer modificações estruturais que 

possam ocorrer em materiais sólidos, no curso de um ciclo térmico, pela determinação dos coeficientes 

de expansão térmica linear médio instantâneo (ADAMAEL LHOMARGY). As transformações de fases são 

detectadas pela inflexão na curva da expansão térmica vs temperatura, e pela variação do coeficiente de 

expansão térmica linear instantânea, que se tornará negativo. A expansão térmica linear é a mudança 

no comprimento da amostra por unidade de comprimento, resultante da variação de temperatura a 

qual a amostra foi submetido. É representado por ΔL/Lo, onde L0, onde ΔL é a mudança observada no 

comprimento e L0 é o comprimento da amostra na temperatura de referência T0. É expressa em cm/cm, 

partes por milhão, ou porcentagem. Os coeficientes desta expansão térmica poder ser calculadas (ASTM 

E228-06): 

(a) Coeficiente de expansão térmico linear médio (αm), entre temperaturas T1 e T2: 
 

   m 2 1 0 2 1α  = L - L / L T - T                                                                                                                                          

(1) 

 

onde L1 e L2 são os comprimentos da amostra nas temperaturas T1 e T2, respectivamente; 

(b) Coeficiente de expansão térmica linear instantâneo (αT), na temperatura T: 
 

2 1

2 1
T T T

0 2 1 0

(L - L ) dL
α  = Lim =

L (T - T ) L dT
                                                                                                                             

(2) 

 

O levantamento destes coeficientes, bem como das curvas de dilatação vs temperatura, foi 

verificado através do comportamento dos dilatogramas (ASTM E228-06). O ponto de inflexão das curvas 

indica o ponto de inicio da transformação de fase). Neste ponto o coeficiente de expansão térmica 

atinge valor nulo (MORREL, 1989). 

 

4. MODELO NUMÉRICO 

 

4.1. MODELO ANÁLITICO PROPOSTO PARA DETERMINAR A TRANSFORMAÇÃO γ → α + P, EM AÇOS 

COMUNS DE BAIXO CARBONO 

 

No estudo da cinética das transformações austenita-ferrita e austenita-perlita, para aços comuns de 

baixo carbono, os pesquisadores Hawbolt, Chau e Brimacombre (1985), desenvolveram a seguinte 

equação para o cálculo de fração em peso da ferrita F(W ) :  
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γ M

F
γ α

C - C
W =

C - C
                                                                                 (3) 

 

onde Cγ é a porcentagem em peso de carbono retido na austenita,  CM é a porcentagem em peso de 

carbono na amostra e Cα é a porcentagem em peso de carbono retido na ferrita. Esta fração em peso 

pode ser transformada em volume fracional da ferrita transformada α(V ),  utilizando-se as densidades 

da perlita e da ferrita.  Unindo-se esta proposição com o método de Takahashi e Bhadeshia (1989) e 

informações da literatura (KRAUSS, 1989; HAWBOLT; CHAU; BRIMACOMBRE, 1985; LIU CHENG et.al., 

1988) foi desenvolvido um modelo para o calculo da temperatura de transformação  γ → α + P e do 

coeficiente de expansão térmica linear, para aços comuns de baixo carbono, durante a têmpera. Este 

modelo será ampliado a fim de que se calculem os coeficientes de expansão para este tipo de aços, 

submetidos a baixas temperaturas, e estabelecer correlações entre esses coeficientes e o 

comportamento frágil apresentado pelos aços. O modelo consiste em calcular as frações volumétricas 

da ferrita e cementita transformadas e os parâmetros de reticulado da cementita, ferrita e austenita, na 

temperatura de transformação. Com esses dados, calcula-se a expansão térmica linear sofrida pelo 

material e os coeficientes de expansão térmica linear médio e instantâneo. Pela variação deste ultimo, 

obtém-se a temperatura de transformação da austenita. Para o calculo apresentado no modelo, 

utilizaram-se as seguintes equações: 

 

0

0

3 3 3 3
α α θ θ α θ γ γ

3
0 γ

2V α + (V a ) + (1- V - V )a - aΔL
=

L 3a
                                                                                                               

(4) 

 

onde αα  é o parâmetro de reticulado da ferrita à temperatura de transformação, θV  é o volume 

fracional da cementita transformada, 
0γa  é o parâmetro do reticulado da austenita na temperatura de 

transformação, no instante do inicio da transformação, γa  é o parâmetro do reticulado da austenita na 

temperatura de transformação, após inicio da transformação. O fator 2 no numerador se deve à célula 

unitária da ferrita conter dois átomos de ferro (a da austenita contém quatro). O fator 3 que se encontra 

tanto no denominador quando dividindo 3
θ θV a , é devido a suposição que 0ΔL L  é uma terço de 

ΔV V , que advém do princípio de Huff para correlação entre coeficiente de expansão térmica linear e 

volumétrica (HAWBOLT; CHAU; BRIMACOMBRE, 1985; TAKARASHI; BHADESHIA,1989; DOLININ; 

KUCHINSKY, PAMYATNYK, 1990). 

 

0α α 0a = a [1+ α(T - T )]                                                                                                                                                   

(5)                                                              
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0γ 1 2 3 EL 0a = (C + C X + C X )[1+ γ(T - T )]                                                                                                                      

(6) 

γ 1 2 3 EL 0a = (C + C X + C X )[1- γ(T - T )]                                                                                                                         

(7) 

 

onde 
0αa é o parâmetro do reticulado da ferrita à temperatura ambiente, 0T é a temperatura do inicio 

do ensaio,   é a ferrita,   é a austenita, 1 2 3C ,C  e C  são as constantes para o calculo dos parâmetros 

de reticulado, X  é o conteúdo de carbono médio na amostra (% atm), ELX é o conteúdo do elemento 

de liga significativo na amostra (% atm). As equações acima são adaptações para uso do método 

proposto com ensaio dilatométrico, para determinar a temperatura de transformação a partir da análise 

química quantitativa do aço, sugere-se tomar 0T 20 C 5.     

M C

M C M F

(C P )
X = ×100

(C P ) + (F P )
                                                                                                                                    

(8) 

γ C

γ C γ F

(C P )
X = ×100

(C P ) + (F P )
                                                                                                                (9) 

 

onde CP  é a massa atômica do carbono, FP é a massa atômica do ferro, MF  é a porcentagem de peso 

de ferro na amostra, F  é a porcentagem de peso de ferro retido na austenita. Pela equação (1), calcula-

se a fração em peso da ferrita na transformação γ → α e γ → P.   

 

F F
α

P

W ρ
V =

10ρ
                                                                                                                                                               

(10) 

 

onde Fρ é a densidade da ferrita, Pρ é a densidade da perlita. Essa expressão é proposta para converter 

a fração em peso da ferrita em fração volumétrica transformada, utilizando as densidades da perlita e 

da ferrita. É uma aproximação boa, visto as mudanças na densidade durante as transformações da fase 

serem pequenas (DOLININ; KUCHINSKY, PAMYATNYK, 1990). 

θ

1
V =

1+ K
                                                                                                                                                                 

(11) 
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3
α Fe

3
θ Fe

a (1- 3S X )
K =

a 1 2S X
                                                                                                                                                   

(12) 

3
θ θ θ θa = a b c                                                                                                                                                                 

(13) 

 

onde S é o conteúdo de carbono total na ferrita (% atm), FeX é o conteúdo de ferro na ferrita (% atm), 

3
θa  são os parâmetros de reticulado da cementita à temperatura ambiente.  

Para o calculo da fração volumétrica da cementita supõe-se, para efeito de calculo, que todos os 

átomos de carbono contido na ferrita estão alocados na cementita, conforme condição de contorno 

para os cálculos de Takarashi e Bhadeshia,1989). 

 

0(ΔL L )
α =

ΔT
                                                                                                                                                              

(14) 

0d(ΔL L )
α =

dT
                                                                                                                                                            

(15) 

 

onde α  é o coeficiente de expansão térmica linear médio. Pelas equações cima, calculam-se os 

coeficientes de expansão térmica linear médio e instantâneo, respectivamente. Para o cálculo através 

desse modelo foram usados os dados da tabela I, para determinar a transformação de fase γ → α + P, 

em aços comuns de baixo carbono: 

 

Tabela I – Dados para o calculo do modelo proposto. 

 

Aço MC  MF  *
γC  *

αC  *
1C  *

2C  *
3C  *

γl  *
αl  

AISI (% peso) (% peso) (% peso) (% peso) (10
-3

) (10
-3

) (10
-3

) (10
-6

) (10
-6

) 

1025 0,26** 98,944** 0,68 0,0206 357 0,63 0,06 23 14,5 

*   Dados de literatura. 

** Analise química. 

 



   90 

1
st
 Workshop Bone as Engineering Material                                                        May 12-13, 2011, São Carlos, SP, Brazil 

IISSSSNN  22223366--55330033  

4.2 - ADAPTAÇÃO PARA O CALCULO DAS FRAÇÕES VOLUMÉTRICAS DA FERRITA E DA PERLITA, NA 

FAIXA DE TEMPERATURAS AMBIENTE A TEMPERATURAS SUBZERO: 

 

A adaptação do modelo proposto no item anterior tem a finalidade de calcular as frações 

volumétricas da ferrita e perlita na faixa de temperaturas ambiente a temperaturas subzero, partindo-se 

dos coeficientes de expansão térmica linear médios fornecidos por ensaios de dilatométricos. 

Para cálculos na faixa de temperaturas de 20˚C a 0˚C, foram utilizados as equações: 

 

2 1

3
α α α p p

0

2V α + (1- V )f - f
α = 2 T

3K

  
  
  
  

                                                                                                                        

(16) 

 

onde  
1pf é o fator de correção, relacionado à estrutura da colônia perlítica ( leva em conta a estrutura 

lamelar de ferrita e cementita), 
2pf é o fator de correção, relacionado à contração da estrutura perlítica 

em uma temperatura subzero (no instante antes de atingir este temperatura). Nesta equação assume-se 

que a estrutura do aço é composta exclusivamente de ferrita e perlita. As variáveis aα e K são calculadas 

pelas equações (5) e (12), respectivamente, 

 

0

1

3
α θ

p

a + a
f =

2
                                                                                                                                                            

(17) 

 

Para os cálculos na faixa de temperaturas subzero, utilizaram-se as equações: 

 

3 2

2

3
α α α p p

p

2V α + (1- V )f - f
α = f

3ΔT

 
 
 
 

                                                                                                                             

(18) 

2 0

3 3
p α θf = α + α                                                                                                                                                              

(19) 

3

3 3
α θ

p

α + α
f =

2
                                                                                                                                                             

(20) 
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onde 
3pf é o fator de correção que levam em conta a contração térmica na colônia perlítica em uma 

temperatura subzero  (no instante que se atingir a temperatura do cálculo). 

Tanto a equação (16) como a (18) foram verificadas da mesma forma que a equação (4) do modelo, 

sendo que a primeira apresentou um erro médio de 2,3% para um desvio padrão de 1,53% e um erro 

padrão de 0,88%, e a segunda apresentou um erro médio de 6,6%, para um desvio padrão de 6% e um 

erro padrão de 2,68%. 

Para o calculo desse método proposto da revisão bibliográfica, foram utilizados os dados da tabela II: 

 

Tabela II – Dados para o cálculo do método proposto adaptado para a faixa de temperaturas 

ambiente à subzero. 

 

T˚C 20** 10** 0** -10* -20* -30* -40* -50* 

5( 10 )d
  -14,77 143,40 13,99 7,777 5,625 4,497 3,791 3,325 

d = coeficiente de expansão térmico linear médio do dilatômetro 

*   = calculado pela equação (16) 

** = calculado pela equação (17) 

 

Os resultados foram comparados com os ensaios dilatométricos, para a verificação da eficiência do 

modelo teórico. 

 

5– RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O propósito deste trabalho foi estabelecer uma correlação entre o modelo numérico e ensaios 

dilatométricos de um aço comercial do tipo AISI 1025 no estado normalizado, utilizando o método ISV. 

Os resultados estão na tabela III. 

 

Tabela III – Resultados obtidos pelo método e ensaio dilatométrico. 

 

Aço (ASTM) T (˚C) ΔL/L0m ΔL/L0d  m  d  m  
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(10
3
) (10

3
) 6 1(10 )C   6 1(10 )C   6 1(10 )C   

1025 740 

730 

732 

5,564 

5,540 

5,540 

5,589 

5,570 

- 

7,632 

7,700 

7,684 

7,699 

7,763 

- 

2,182 

- 

0 

ΔL/L0m  = expansão térmica linear obtida pelo método;  

ΔL/L0d  = expansão térmica linear obtida pelo ensaio;  

m  =  coeficiente de expansão térmico linear médio obtido pelo método; 

d  =  coeficiente de expansão térmico linear médio obtido pelo ensaio dilatométrico; 

m  =  coeficiente de expansão térmico linear instantâneo obtido pelo método; 

 

Dos resultados apresentados na tabela IV, obtidos pelo método proposto pelo modelo e por ensaios 

dilatométricos, observa-se que: 

a) O método proposto reproduz o comportamento e a ordem de grandeza dos coeficientes de 
expansão térmicos obtidos dilatometricamente; 

b) A equação (16), proposta para a faixa de temperaturas ambiente à zero graus Célsius apresentou um 
erro médio de 2,33%, para um desvio padrão de 1,53% e um erro padrão de 0,88%, e a equação (18), 
propostas para temperaturas subzero apresentou erro médio de 6,6% para um desvio padrão de 6% 
e um erro padrão de 2,68%; 
Estes resultados viabilizam a aplicação deste método para o cálculo das frações volumétricas das 

fases, partindo-se dos coeficientes de expansão térmicos lineares obtidos por dilatométria. 

 

Tabela IV – Resultados obtidos pelo modelo proposto adaptado à faixa de temperaturas ambiente à 

subzero pelo ensaio dilatométrico. 

 

T˚C 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 

5( 10 )d
  -14,77 143,40 13,99 7,777 5,625 4,497 3,791 3,325 

5( 10 )m
  -14,53 143,10 14,54 8,588 5,818 4,399 3,537 2,957 

d = coeficiente de expansão térmico linear médio do dilatômetro. 

m  =  coeficiente de expansão térmico linear médio obtido pelo método adaptado. 

Dos resultados obtidos pela aplicação do modelo numérico, apresentados na tabela V, observa-se 

que, apesar de haver uma diminuição constantes do parâmetro reticulado da ferrrita proeutetóide, há 
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uma diminuição constante no parâmetro reticulado da ferrita proeutetóide, há uma variação da relação 

entre as frações volumétricas das fases constituintes do aço com a queda na temperatura.  

 

Tabela V – Resultados obtidos pela aplicação do método adaptado para o calculo das frações 

volumétricas nas faixas de temperaturas ambiente a subzero. 

 

T (˚C) ( )a nm  5( 10 )d
  * (% )V vol  

* (% )pV vol  

20 0,286037 -14,77 63 37 

10 0,285995 143,40 62 38 

0 0,285954 13,99 59 41 

-10 0,285913 7,77 58 42 

-20 0,285871 5,62 59 41 

-30 0,285829 4,49 63 37 

-40 0,285788 3,79 66 34 

-50 0,285747 3.32 68 32 

a  =  parâmetro de reticulado de ferrita proetetóide; 

d  =  coeficiente de expansão térmico linear médio obtido pelo ensaio dilatométrico; 

*V  =  fração volumétrica aparente da ferrita; 

*
pV  =  fração volumétrica aparente da perlita. 

 

Na Fig. 2, a curva de dilatação vs temperatura de todo ciclo térmico imposto do aço AISI 1025 

normalizado estudado, observas-se, no segmento referente ao resfriamento do aço, o ponto de inicio de 

transformação de fase a aproximadamente732˚C. Não se verifica qualquer transformação de fase a 

baixas temperaturas. 
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Fig.2 – Curva dilatação vs temperatura do aço AISI 1025 no estado normalizado, indicando o segmento 

referente ao resfriamento do aço (traço mais fino), o ponto de inicio de transformação  γ → α + P, não 

indicando qualquer transformação de fase a baixas temperaturas. 

 

5.  CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que através dos resultados obtidos e pelo modelo numérico proposto, através 

de variáveis de estado interno (ISV), que é possível reproduzir os dilatogramas, com erro médio de 6,6% 

para um desvio padrão de 6% e um erro padrão de 2,68%. Portanto é possível monitorar um ciclo 

térmico e indicar tratamentos que possa oferecer ao aço 1025 o binômio maior ductibilidade e mais 

resistência mecânica, o que torna este aço interessante para aplicação em órtese. 
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Abstract. Biologic tissues have the ability of generate electric signals. The microscopic source of the 

piezoelectric effect is the dislocation associated to ionic charges into the crystalline structure. A 

piezoelectric material produces an electric field when submitted to a mechanical stress. The bone tissue 

is the main constituent of the skull and physical stresses applied over the bone change its architecture. 

The bones are products of biomineralization. The study of these materials has attracted the attention of 

scientists because piezoelectric materials, such as bones, can produce an electric field. The dynamic 

response of bone cells to alterations caused by mechanical stresses and located electric stimuli have 

been vital to increasing the hormone factors secretion. The sella turca is deeply concave and shelter the 

pituitary gland (hypophysis), and its bone walls are a relatively rigid structure. GH is released from the 

anterior pituitary gland and is influenced by multiple factors such age, gender, nutrition, sleep, body 

composition, physical activity and sex hormones, and has a fundamental role in the regulation of 

multiples metabolic processes. The magnetic effects associated with biological systems are classified in 

two distinct groups: those where the application of an electric field affects the biological activity and 

those where the organism by itself is the source of that field. The encephalic structures have an intimate 

functional relationship, such as transmission and processing information, and these events are occurring 

simultaneously in biophysical and biochemical levels and include, among others, opening and closing of 

ionic channels. The relation between the bone cavity where lies the pituitary gland and GH is the aim of 

this in silico study, since previous studies demonstrate that the exposition of organisms and/or cells to 

electromagnetic fields is responsible for promoting structural and functional changes in biomolecules. 

 

Keywords: bone, piezoelectricity, electromagnetic field, Pituitary, GH. 

 

 1. INTRODUCTION 

 

The bone tissue is the main constituent of the skull, provides support to vital organs, such 

as those into the cranial, thoracic and marrow cavity (Junqueira and Carneiro, 2004). The bone 

is the most variable and resistive environment in the body and its vascular integrity has been 

considered with the maximum importance. Fluctuations on blood volume into the bone will 

affect the electrical resistance of the bone, which is a highly organized and anisotropic tissue. 

Physical forces applied on the bone change its architecture and the minimum tension required 

to maintain its architecture and tensile properties rarely exceed 3% in vivo (Isaacson and 

Bloebaum, 2010). 

Human teeth and bones are products of biomineralization. The study of these materials has 

attracted the attention of scientists because piezoelectric materials, such as bones, can 
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produce an electric field. The dynamic response of bone cells to alterations caused by 

mechanical stresses and located electric stimuli have been vital to increasing the hormone 

factors secretion (Tian et al, 2004). 

Piezoelectricity is an electromechanical phenomenon derived from the Greek word 

‘‘piezein’’ for ‘‘press’’ meaning ‘‘pressure electricity’’1. The piezoelectric effect of natural 

crystals was discovered by the Curie brothers in 1880. Rochelle salts and tourmaline were the 

best-known piezoelectric materials at that time. An extensive research and material 

development led to the present highly effective piezoelectric ceramic materials with adjustable 

parameters optimally adapted to customer requirements. The microscopic origin of the 

piezoelectric effect is the displacement of ionic charges within the crystal structure. 

Piezoelectric materials produce an electric field when submitted to a mechanical strain, and, if 

an electric field is applied to them, a deformation results. Thus, the piezoelectric behavior can 

be manifested in two distinct ways. The first one is called the ‘‘direct’’ piezoelectric effect that 

occurs when a piezoelectric material becomes electrically charged when submitted to a 

mechanical stress (Shaninpoor and Schneider, 2008). 

One of the most interesting aspects of biology is the so-called morphogenesis: the ability of 

living systems to self-organize simultaneously on many scales to produce the exquisitely 

complex pattern which underlies function. Many properties of biological systems, such as 

polarity, long range spatial order, and positional information are present in the physics of 

electromagnetic fields. There is suggestive evidence that endogenous DC electric fields, 

magnetic fields, and ultra-weak photon emission are part of the medium by which information 

flows in biological systems. To begin to set the context for these studies, it is helpful to 

consider more generally the range of applications of bio-electromagnetism in biology and 

medicine. Both living cells and tissues emit a wide range of ultraweak photons in the 

ultraviolet and infrared ranges, as well as ELF and high frequency EMwaves; these fields are 

correlated with developmental events and several studies  indicates that signals can be passed 

between living systems in the absence of chemical communication (Levin, 2003). 

The interaction of electromagnetic fields with matter may change its structure in many 

different ways. With biomolecules, the incident radiation may cause energetic variations 

associated to changes to its conformational structure. According to the intensity, it may occur 

a variation on the electronic conformation of a molecule, leading to an electronic transition 

between molecular orbitals (Homo/Lumo). In this paper, we are interested in the effect of this 

interaction on the atomic conformation, where the main effect is the transition between 

vibrational and rotational energetic states (Bahar et al, 2010).  

It is well known that the flexibility of the proteins on native state is associated to many biological 

processes as catalytic activity and biological recognizing. Therefore, the changing on the vibrational 

states interferes directly in the ternary structure of proteins and consequently in their function. In the 

protein sequence there are flexible regions which can be measured. These dynamic regions are measured 

by the Debye-Waller Factor (factor-B), that corresponds to a local mobility of residue at the atomic level. 

This factor represents the diminution of diffraction intensity because of the molecule´s dynamic disorder, 

resulting from the atoms vibration which is temperature and external stimuli dependent, as an example, of 

electromagnetic fields. To perform the measurements, we have used a computational model based on 
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analyzes methods of normal modes (NMA), to detect the residue fluctuations (Tirion, 1996 and Bahar et 

al, 2010).  

 

2. METHODOLOGY 

 

The system we have approached was the hGH (human Growth Horrmon). According to 

KURIHARA et al, 2003, X-Ray crystallographic study shows that hGH binds to the first hGHbp 

(bp1) at site 1 and to the second hGHbp (bp2) at site 2 “Fig. 1”; and, further, that hGH has a 

four-helix bundle and that three additional short helices are found in the connection loops of 

the four helices. hGHbp has the N-terminal (residues 32—130) and the C-terminal (residues 

131— 238) like immunoglobulin domains. The division of these two domains is based on the 

Structural Classification of Proteins (SCOP) database. hGHbp is classified into the cytokine 

receptor superfamily, including the receptor molecules of erythropoietin (EPO), prolactin 

(PRL), interleukin (IL)-2, 3, 4, 5, 6 and 7, granulocyte colony-stimulation factor (GCSF) and 

granulocyte–macrophage colony-stimulation factor (GM-CSF). Although interactions of hGH 

and hGHbps have been studied from different aspects, few studies from a dynamic point of 

view have been reported. Especially, it is of great interest to know how the two domains 

classified in the SCOP domain database are dynamically regulated in the interaction with hGH. 

Hence, we carried out normal mode analysis (NMA). In NMA, protein conformational dynamics 

are described in terms of a superposition of independent harmonic oscillators called normal 

modes. NMA is a useful tool for understanding dynamics of protein conformation and 

analyzing small fluctuations around a stable state under the harmonicity of the energy surface. 

Fluctuations in atoms of a protein will influence its stability and functions. It has been shown 

that NMA is useful for the study of protein dynamics such as enzyme-inhibitor binding motion, 

the gating mechanism of the potassium channel KcsA,14) the antigen peptide binding 

mechanism to the Class I MHC molecules and analysis of domain motion in proteins. According 

to other works, bp1 binds to hGH and sequentially, the hGH–bp1 heterodimer complex binds 

to bp2. Therefore, we investigated the dynamic behavior of hGH, bp1 and bp2 in these free 

states, and also in as well as in the actual complex states. The x-ray structure coordinates of 

the complex hGH and hGHbps were obtained from the Protein Data Bank (PDB), (PDB code 

3HHR, Berman et al, 2000). In 3HHR, chain A (residues 1—190) is hGH, chain B (residues 32—

234) is bp1 and chain C (residues 32—236) is bp2 (KURIHARA et al, 2003). Some residues, 

which were disordered and not included in 3HHR, were modeled using the algorithm 

developed by our research group, in agreement with Bahar et al, 2010. 
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Figure 1 - X-Ray Crystal Structure of the hGH–bp1–bp2 Ternary Complex. 

 

3. RESULTS 

 

 

According to these simulations, we noticed that, as showed on “fig. 2” (KURIHARA et al, 

2003), the “factor B” frequency range is 0,78-0,83 cm-1 which indicates its activity in this range 

of frequencies. 
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Figure 2 - Stereo Drawing of the Atomic Displacement Vectors of hGHbps.  

 

The vector reflects the scale and shows only one side of the motion; that is, each residue actually also 

has an opposite direct and the same scale motion. All vectors are in the lowest mode in the structure 

energetically optimized. (a) bp1 in free form. The frequency is 2.50 cm
-1

. (b) bp1 in the hGH–bp1 

heterodimer complex. The frequency is 2.50 cm
-1

. (c) bp2 in free form. The frequency is 3.47 cm
-1

. (d) 

bp2 in the hGH–bp1–bp2 ternary complex. The frequently is 2.41 cm
-1

. 

 

 

4. DISCUSSION 

 

  The next step of this research is approach these molecules with other techniques, more 

refined, and improves our results of modeling so we will be able to study them experimentally. 

The knowledge about the bone structure, piezoelectricity and biomolecules are only the 

beginning of this research field, correlating the bone properties and its relationships with its 

surroundings. More questions were raised from our research. Will this bone, former of “sella 

turca”, which surrounds pituitary gland, be able to generate an electromagnetic field enough 

strong to interfere on hormonal production? Will this hormone molecule respond to an 

electromagnetic stimuli arising from the bone? And, will this hormone molecule respond to an 

electromagnetic stimuli ranging on this frequency?  
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Abstract. Biodegradable bone grafts were widely employed on bone regeneration. The purpose 

of this study was to evaluate the osteoconductive potential of hydroxyapatite, mineralized bovine tendon 

and Bio Oss-Geistlich in a rat critical-size calvaria defect model through non-destructive three-

dimensional (3D) micro-tomographic (mCT) imaging. Two experimental biomaterials were developed: 

synthetic hydroxyapatite (particles size <0,2mm) and mineralized bovine tendon. Bio Oss-Geistlich was 

employed as a control group. A critical size defect (8mm) was created in the skull of Wistar rats (weight 

200-300 g) and treated with the biomaterials and one group was  left untreated as a negative control 

(n=5). After 30 days, the animals were killed and the calvaria removed for non-destructive 3D mCT 

imaging and histomorphometric analysis (stained by hematoxylin-eosin). No adverse reactions were 

noted. No bone repair was observed in untreated surgical defects. The control group showed partial 

closure of the defect at 30 days. For the experimental groups, the defect sites exhibited little bone 

formation at the defect margin, and a soft connective tissue was observed in the center of the defect at 

30 days. There was a tendency of remaining implant area to decrease and new bone area to increase in 

both implant groups. Although degradation of the implants had occurred, some fragments of Bio Oss 

remains surrounded by new bone tissue. The bone growth was highest in the Bio Oss group, followed by 

hydroxiapatite and mineralized bovine tendon groups, and the least was the negative control group. The 

results of this study have demonstrated that the biomaterials studied have significant potential to 

promote new bone formation as a scaffold in rat critical size defects. 

  

Keywords: bone grafts,hydroxyapatite, calvaria critical-size defect, micro-CT. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A engenharia de tecidos vem buscando biomateriais de substituição óssea que apresentem 

características físico-químicas e biológicas favoráveis ao reparo e regeneração tecidual. Biomateriais 

substitutos ósseos são amplamente utilizados em várias especialidades, como: periodontia, 

implantodontia, cirurgia bucomaxilofacial e ortopedia.  

O osso tem como principal constituinte mineral a hidroxiapatita e o colágeno como a principal 

proteína estrutural. O tendão bovino mineralizado apresenta-se como uma alternativa no preenchimento 

ósseo devido a sua composição mineral e orgânica semelhante ao tecido ósseo. 

Esses biomateriais alógenos apresentam-se como alternativa, já que o enxerto autógeno apresenta o 

inconveniente de cirurgias extras e dificuldade de encontrar áreas doadoras extensas. Com o intuito de 

solucionar tais problemas, avaliou-se nesse estudo a capacidade osteocondutora do tendão bovino 

mineralizado desenvolvido no laboratório do Instituto de Química de São Carlos, comparando-o à marca 

comercial Bio Oss – Geistlich e ao coágulo sanguíneo. Foi utilizado o modelo de defeito ósseo de 

tamanho crítico em calvária de ratos Wistar empregando a microtomografia computadorizada para 

avaliação da neoformação óssea. Foram também apresentados alguns resultados histológicos preliminares 

do reparo tecidual. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar o potencial osteocondutor de materiais experimentais a 

base de hidroxiapatita sintética e tendão bovino mineralizado, comparando-os a marca comercial Bio Oss. 

mailto:bordiniamaral@yahoo.com.br
mailto:nelsonjr@sc.usp.br
mailto:vcmartins@iqsc.usp.br
mailto:amplepis@iqsc.usp.br
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Propomo-nos a implantá-los em defeitos ósseos de tamanho crítico em calvária de ratos Wistar e, após 30 

dias, avaliar a quantidade de osso neoformado através de microtomografia computadorizada e análise 

histomorfométrica. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo na reunião do dia 30 de março de 2009 

(processo número 028/2009).  

 
Figura 1. Materiais empregados para preenchimento do defeito ósseo: a)Hidroxiapatita 

Sintética; b) Tendão Bovino Mineralizado e c) Bio Oss – Geistlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimento Cirúrgico: assepsia do campo operatório com Iodo Povidine, tricotomia da 

região fronto-parietal, incisão semi-lunar de espessura total, descolamento total do periósteo expondo o 

tecido ósseo do crânio e trepanação com emprego de broca trefina (―serra-copo‖) de 8mm de diâmetro. 

Aspecto do defeito ósseo bicortical e exposição de duramáter. 

a) b) c) 
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Figura 3. Preenchimento da cavidade óssea com os materiais: tendão bovino mineralizado, 

hidroxiapatita sintética e Bio Oss, respectivamente. 

  

Figura 4. Microtomógrafo SkyScan 100kV – 100A. Crânio posicionado no dispositivo de fixação e 

aparelho em funcionamento adquirindo as imagens através de Raios-X. 
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3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagens em três dimensões obtidas a partir de microtomografia computadorizada: anatomia 

craniana do rato Wistar controle íntegro 0 hora. Observar sutura óssea fronto-parietal onde foi realizado o 

defeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagens em três dimensões do reparo ósseo dos sítios enxertados com 

hidroxiapatita sintética após 30 dias de cicatrização (n=5 animais, vista superior e lateral). 

Observar o fechamento centrípeto da ferida cirúrgica com margens bastante irregulares, 

denotando a neoformação óssea. Note também a presença de pontos brancos flutuando no 

interior do defeito, os quais são imagens do remanescente de hidroxiapatita que já foi quase 

totalmente reabsorvida. 
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Figura 7. Imagens em três dimensões do reparo ósseo dos sítios enxertados com tendão 

bovino mineralizado após 30 dias de cicatrização (n=5 animais, vista superior e lateral). 

Observar o fechamento da ferida cirúrgica com margens irregulares, denotando o processo de 

reabsorção (concavidade) e neoformação óssea (prolongamentos). O tendão mineralizado foi 

quase totalmente reabsorvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagens do reparo ósseo do grupo enxertado com Bio Oss após 30 dias de cicatrização (n=4 

animais, vista superior e lateral). Observar o fechamento significante da ferida cirúrgica nos três 

primeiros animais. O enxerto é lentamente reabsorvido provendo, assim, um arcabouço para o 

crescimento tecidual no seu interior e formação de novo tecido ósseo. Há muitos grânulos de Bio Oss no 

interior do defeito que ainda não foram reabsorvidos. O último animal apresentou reação tecidual 

desfavorável com eliminação do enxerto, processo de reabsorção óssea moderada da margem da ferida e 

pouca neoformação óssea. Um animal desse grupo apresentou complicações pós-operatórias e faleceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotomicrografias do defeito no grupo Bio Oss no período de 30 dias. Observar a 

margem óssea em forma de rampa denotando o crescimento de novo tecido. O defeito 

apresenta-se parcialmente preenchido por pequenas partículas de material envoltas a um 

tecido conjuntivo, com pequenas ilhas de osso neoformado. Resultados preliminares 

(coloração HE, aumento de 10x). 

4. CONCLUSÃO 

 

Os materiais experimentais avaliados no presente estudo apresentaram resultados de osteocondução 

semelhante ao coágulo sanguíneo. A marca comercial Bio Oss apresentou maior neoformação óssea, 

permitindo maior fechamento do defeito ao final do período. O tendão bovino mineralizado e a 

hidroxiapatita sintética apresentaram discreta neoformção óssea, sendo reabsorvidos rapidamente. Não 

obstante, nenhum material avaliado apresentou reação tecidual adversa, permitindo assim sua utilização 

como implantes na regeneração tecidual, empregando-se diferentes técnicas cirúrgicas. 
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Abstract. The research consists of implementing and evaluating an empirical mathematical model 

reproducing analytically the dilatometric behavior of martensitic stainless steels ASTM 420A and 440C 

ASTM, widely used as surgical tools. The proposed method, based on experimental data extracted from 

dilatometry tests, allows the correlation of analytical results obtained, with low relative errors, 

compared to those obtained experimentally. Understanding the dilatometric behavior on heating allows 

the determination of phase transformations inherent in steel, essential in thermal processes. 

 

Keywords: kinetics modeling, phase transformation, martensitic stainless steels, surgical tool 

 

1. Introdução 

 

Através do comportamento dilatométrico no aquecimento dos aços inoxidáveis martensíticos é 

possível extrair informações importantes tais como, temperaturas das transformações de fases e campos 

de solubilidade sólida, essenciais para a programação correta dos tratamentos térmicos em aços para a 

confecção de ferramental cirúrgico. 

A dilatometria permite traçar curvas de aquecimento com velocidades perto do equilíbrio das fases 

presentes do material, destacando os campos de solubilidade entre as fases que são evidenciadas pelos 

diagramas CHT (Continuous Heating Transformations). Um método empírico é proposto e 

implementado, para que através dos dados obtidos por dilatometria, o comportamento dilatométrico dos 

aços ASTM 420A e 440C seja reproduzido de modo analítico. 

O modelamento das transformações permite reproduzi-las posteriormente, sem a necessidade do 

ensaio dilatométrico, agilizando análises prévias para a determinação de rotas de tratamentos térmicos. 

 

2. Materiais e Métodos 

 

2.1  Materiais 

 

Os dois aços inoxidáveis martensíticos estudados seguem a especificação ASTM F 899-02 que 

compreende os aços inoxidáveis usados para a fabricação de materiais cirúrgicos. As suas composições, 

em porcentagem em peso, estão representadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Faixa da composição química, em porcentagem em peso, dos aços inoxidáveis ASTM 420A e 

ASTM 440C. 

 

Tipo C 
Mn 

(Max) 

P 

(Max) 

S 

(Max) 

Si 

(Max) 
Cr 

Outros 

elementos 

420 A 0,16 – 0,25 1,00 0,040 0,030 1,00 12,00 – 14,00 Ni 1,00 máx 

440 C 0,95 – 1,20 1,00 0,040 0,030 1,00 16,00 – 18,00 Mo 0,75 máx 

  

2.2 Métodos 

 

2.2.1  Obtenção das curvas dilatométricas 
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A dilatometria é uma poderosa técnica para estudar as transformações de fases dentro do estado 

sólido, permitindo monitorar o tempo real do progresso das transformações, em função das mudanças 

dimensionais, perante a programação de ciclos térmicos (Gomez and Medina, 2003; Caballero et al., 

2001a). Com essa técnica obtêm-se os dilatrogramas de temperatura contra variação do comprimento do 

material sob aquecimento e resfriamento controlados. Como as transformações de fase estão relacionadas 

com a variação volumétrica, proporcional a variação linear, os pontos de inflexão existentes na curva 

dilatométrica (variação do coeficiente angular) caracterizam as temperaturas de transformação.  

As curvas de aquecimento contínuo foram obtidas com o auxílio do Dilatômetro de bancada Netzsch 

DIL 402 C, seguindo a norma ASTM E0228-06. 

 

.2.2  Método Empírico para a realização do Modelamento Matemático 

 

Considerou-se especificamente para o desenvolvimento analítico do modelamento, que antes e após a 

transformação de fase, o material seja constituído de uma única fase e que os seus parâmetros cinéticos 

não alteram dentro desses campos de fase.  

O cálculo analítico relaciona, através de três equações, a temperatura com a variação linear, sendo 

uma para cada campo de fase: antes, durante e após a transformação. Os parâmetros matemáticos das 

funções foram obtidos experimentalmente através dos cinco dilatogramas com taxas de aquecimento 

perto das condições de equilíbrio. 

Considerando que da temperatura ambiente até AC1 (campo I) o material é composto pela fase A e de 

AC3 em diante (campo III) o material é composto por uma fase B, as funções nessas duas regiões são de 

primeiro grau, pois o coeficiente angular é constante (Figura 1). 

 

 
 

Fig. 1 – Campos de fases considerados no modelamento matemático via método proposto 

 

O campo II (transformação) é representado por uma função composta pela soma das funções 1 e 3,  

porém com coeficientes que representam as frações das fases A e B (Figura 1). 

f1 = aT + b           

 (1) 

f2 = nAf1 + nBf3           

 (2) 

f3 = cT + d            

 (3) 

 

O termo nA representa a fração da fase A em função da temperatura na região II (de AC1 a AC3). O 

termo nB é a função da fração da fase B, e nesse caso,  

nB = 1 – nA           

 (4) 

 

Em cada dilatograma, os coeficientes lineares e os termos independentes relativos às regiões I e II são 

calculados. E são as médias desses valores que determinam os parâmetros a, b, c e d que caracterizam as 

funções f1 e f3. 

 

 Campo III 

(Fase B) 

 

 
Campo II 

Transformação 

(Fase A – Fase B) Campo I 

(Fase A) 
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Fig. 2 – Aplicação do método da alavanca para determinação das frações das fases 

 

Para o cálculo das frações das fases, o método da alavanca, foi aplicado na região de transformação 

(Ac1 até Ac3) de cada curva (Figura 2). A fração da fase A é considerada  e da fase B  , onde x é a 

distancia entre o prolongamento da reta do campo I (f1) e a curva dilatométrica, e y é a distancia entre o 

prolongamento da reta do campo III (f3) e a curva dilatométrica (Gomez, 2003).  

A função para expressar o comportamento da 

variação fracional de cada fase (nA e nB), em função da 

temperatura, foi obtida com a aplicação do método dos 

mínimos quadrados (MMQ) sobre os pontos 

experimentais, relativos à fração de cada fase que são 

extraídos dos dilatogramas com o uso do método da 

alavanca. 

 

3. Resultados e discussões 

3.1 Dilatogramas perante aquecimento dos aços 

ASTM 420A e ASTM 440C 

 

Objetivando determinar as temperaturas críticas Ac1 

e Ac3 dos aços ASTM 420A e ASTM 440C, foram 

realizados ensaios dilatométricos de aquecimento 

contínuo no dilatômetro de bancada. O ciclo térmico 

iniciou-se a temperatura ambiente, até 1250°C, com 

tempo de encharque de 2 min e resfriamento natural 

(desligamento do forno do dilatômetro). As taxas de 

aquecimento variaram de 1°C/min até 10°C/min; 

garantindo um comportamento dilatométrico próximo ao 

estado de equilíbrio térmico (baixas taxas de aquecimento). Os resultados exibidos na Tabela 2 permitem 

a construção dos diagramas CHT (Figura 3). 

 

Tabela 2 – Valores das Temperaturas Ac1 e Ac3 dos aços inoxidáveis 420A e 440C obtidas por 

dilatometria 

 

Taxa de 

Aquecimento 

Aço 420A Aço 440C 

Ac1 (⁰C) Ac3 (⁰C) Ac1 (⁰C) Ac3 (⁰C) 

10:C/min 812,4 855,3 844,3 873,9 

8:C/min 807,7 851,5 843,4 873,8 

5:C/min 804 850,9 840,1 867,5 

3:C/min 801,2 849,5 839,7 869,1 

1:C/min 796,8 847 832,2 855,2 
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Fig. 3 – Diagrama CHT do aço inoxidável martensítico 420A (a) e 440C (b). 

 

3.2 Modelamento Matemático dos aços ASTM 420A e ASTM 440C 

 

Conforme os procedimentos propostos, os coeficientes a, b, c e d relativo as funções f1 e f3 foram 

calculados (Tabela 3). Estes cálculos foram auxiliados pelo uso do software NETZSCH Proteus Thermal 

Analysis. 

 

Tabela 3 - coeficientes a, b, c e d relativos às funções do modelamento matemático dos aços 420A e 440C 

 

Material 
f1 f3 

a b c d 

Aço 420A  1,15x10
-5

 -2,94 x10
-4

 2,54x10
-5

 -1,39 x10
-2

 

Aço 440C 1,28x10
-5

 -5,86 x10
-4

 2,63x10
-5

 -1,46 x10
-2

 

 

Aplicando a regra da alavanca, pontos experimentais da fração da fase B foram calculados nos 

dilatogramas obtidos. A Figura 4 mostra algumas funções polinomiais geradas pelo método dos mínimos 

quadrados sobre os pontos experimentais. A melhor função polinomial que representa o comportamento 

da fração da fase B em função da temperatura é o polinômio de quarto grau, pois apresenta mais 

suavemente a tendência de nucleação da fase, garantindo valores mais coerentes com os pontos 

experimentais, principalmente no início (T-Ac1 = 0) e no fim (T-Ac1 = 50) da transformação. 

Assim,  

nb(T) = 2,35.10
-3

 + 1,69.10
-2

(T - Ac1) + 8,2.10
-4

(T - Ac1)
2
 - 2,33.10

-5
(T - Ac1)

3
 + 1,58.10

-7
(T - Ac1)

4
  

    (5) 
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Fig. 4 – Funções polinomiais calculadas pelo MMQ. Modelamento matemático do aço 420A. 

 

O mesmo princípio foi usado para o cálculo da fração da fase B em função da temperatura ao longo da 

transformação. Os dados retirados dos dilatogramas e as curvas polinomiais obtidas com método dos 

mínimos quadrados (MMQ) estão representados pela Figura 5.  

 

 
 

Fig. 5 – Funções polinomiais calculadas pelo MMQ. Modelamento matemático do aço 440C. 

 

O polinômio de quinto grau foi o que melhor se adequou ao comportamento da fração da fase B em 

função da temperatura, pois se aproxima mais dos pontos experimentais e é a curva com maior suavização 

na região final da transformação, tendendo a estabilização da fração após 30˚C. 

Assim,  

 

nB(T) = 6,1.10
-3

 + 1,4.10
-2

(T-Ac1) + 1,6.10
-3

(T-Ac1)
2
 + 4,61.10

-6
(T-Ac1)

3
 - 2,1.10

-6
(T-Ac1)

4
 + 

2,87.10
-8

(T-Ac1)
5    

(6) 

 

Os resultados finais para as equações analíticas pelo método empírico são: 

  

Aço 420A 

Para T< Ac1:     f1 = aT + b       >     f1 = 1,15.10
-5

.T – 2,94.10
-4

        

     (7) 

Para Ac1<T< Ac3: f2 = nAf1 + nBf3   >    f2 = (1 – nB)(1,15.10
-5

.T – 2,94.10
-4

) + nB(2,54.10
-5

.T – 

1,39.10
-2

)     (8) 

Para T> Ac3:   f3 = cT + d         >    f3 = 2,54.10
-5

.T – 1,39.10
-2

    

     (9) 

 

Aço 440C 

Para T< Ac1:     f1 = aT + b       >     f1 = 1,28.10
-5

.T – 5,86.10
-4

        

   (10) 

Para Ac1<T< Ac3: f2 = nAf1 + nBf3   >    f2 = (1 – nB)(1,28.10
-5

.T – 5,86.10
-4

) + nB(2,63.10
-5

.T – 

1,46.10
-2

)   (11) 
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Para T> Ac3:   f3 = cT + d         >    f3 = 2,63.10
-5

.T – 1,46.10
-2

    

   (12) 

 

A Figura 6 mostra uma comparação entre as curvas obtidas com o método empírico e as curvas dL/L0 

x T extraídas do dilatômetro de bancada; ambas com taxa de aquecimento de 5˚C/min. Antes da 

transformação α->γ, os aços 420A e 440C não sofrem mudanças de fases que alteram o comportamento 

cinético da estrutura cristalina. É devido a este fato, que a curva obtida com o modelamento reproduz o 

comportamento de maneira praticamente idêntica nessa região. Após a transformação aparecem 

distorções nas curvas dilatométricas devido aos precipitados de carbetos que se dissolvem no material. 

Tais distorções não são reproduzidas pelo modelamento matemático, pois as considerações feitas 

desconsideram a ocorrência da dissolução dos precipitados, determinando que o material possua apenas 

uma fase após a particular transformação. 

 

 
Fig. 6 – Curva experimental x curva calculada analiticamente para o 420A (a) e para o aço 440C (b) 

 

A Figura 7 mostra o erro relativo do dL/L0 calculado sobre o obtido com a dilatometria, isto é, a 

diferença absoluta entre o valor calculado e o real dividida pelo valor real. Os maiores erros se encontram 

na região após a transformação, porém, estão em uma faixa abaixo de 5%, que é razoavelmente aceitável, 

até mesmo devido ao erro do próprio equipamento.  

 

 
 

Fig. 7 – Erro relativo das curvas dL/L0 x T, calculadas analiticamente. 

 

4. Conclusões 

 

Os resultados evidenciam a eficiência do método empírico proposto para reproduzir de forma analítica 

a transformação α -> γ nos aços inoxidáveis martensíticos. Sendo baseado em dados de ensaios 

experimentais, o método garante maior de aproximação com os valores os reais.  

O uso do método matemático proposto para altas taxas de aquecimento poderá apresentar resultados 

incoerentes, pois o estudo é baseado em transformações isocronais que são compatíveis em 

procedimentos práticos com baixas taxas de aquecimento (condições próximas do equilíbrio). 
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Abstract. In the context of bone physiology, the assessment of osseointegration is known, but the use of 

biomaterials in this process with the support of computer images is slightly applied. The purpose of this 

study is to compare qualitatively and quantitatively the interactions of materials on osseointegration, 

analyzing the performance with the use of computational methods. The research will evaluate the 

biomaterials: Compound of Granulated Ricinus and synthetic hydroxyapatite implanted in rabbit´s bone 

tibial by computer images by histomorphometric analysis and radiographic bone densitometry, and 

correlating the results with the analysis histomorphologic. Will be selected 12 rabbits (Oryctolagus 

cuniculus) with 90 days of adult age and  2,5 kg were divided into four groups of four animals (G1, G2, 

G3 and G4) being the post-operative times for the group G1 with  8 days, G2  with15 days , G3 with 21 

days and G4 with 40 days. Each animal receives 03 bone defects on tibial bone, two of which will be 

completed by biomaterials: synthetic hydroxyapatite and Compound of Granulated Ricinus and the third 

for control. After euthanasia, the bone is removed, identified and subjected to histological procedures 

and done analyses histomorphometric and the radiographic bone densitometry. The findings will be by 

histomorphological examination and the histomorphometric evaluation of radiographic bone density. It 

will make the digitization of radiographic images, which assign the values of radiographic density, 

providing three-dimensional and color images. Its use is intended to increase the accuracy of image 

interpretation. In veterinary medicine, as well as in medicine and dentistry, assess the amount of bone 

mineral density is of fundamental importance, especially to relate these results to the fragility and 

consequent bone lesions.  

 

Keywords: Biomaterials, Computer program, Histomorphometry, Radiographic bone densitometry, 

Osseointegration  

 

 1. INTRODUCTION  

 The use of chemicals to facilitate bone healing through osteogenesis, osteoinduction and 

osteoconductive, is the subject of constant research (Borges, 1998; Franco, 2001; Gutierres, 2006). 

 Surgical treatment of quality is filling the defect with a material that can promote osteoinduction, ie 

where factors are present to encourage their phenotypic differentiation into osteoblasts and / or 

osteoconductive, where these cells are capable of forming new bone tissue, adhering growing and 

transposing all the material with a consequent reparative osteogenesis (Legeros, 2002). 

 Alternatively, it has been suggested the application of biomaterials from natural or synthetic bone 

material, and the properties required in an ideal bone composite material is its biocompatibility, 

biodegradability, ability to initiate osteogenesis, composition and mechanical properties similar to those 

of bone, mimicking the natural bone (Moraes, 2007). 

Biomaterials can be defined as substances of natural origin or synthetic tolerated on a temporary or 

permanent presence in various tissues that constitute the vital organs (Moraes, 2007). 

The contact of biomaterials with living tissue through the interface will influence a response cell / 

tissue, thus activating the desired engine and getting accurate results (Campos, 2007). 

      The histological procedures along with the histomorphometric technique, corroborate the results of 

acquisition where they want to evaluate the bone-implant interface in the occurrence of new bone 

formation 

Most protocols are based on the qualitative determination of a relative number of cell types and quantity 

of extracellular matrix components around the implants (Pataro, 2005). 

      In cases of accidental or caused orthopedic trauma is routine to verify the initial stage of fracture and 

follow the process of bone healing by means of X-ray analysis, which normally depends on the quality 

and experience of medical professionals. According Louzada (2003), there is a need and an effort to 

develop quantitative methods to evaluate the bone healing process. 
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According to the definition of histomorphometry is the quantitative analysis of the components of 

bone morphology such as volume, area, perimeter and thickness. According Vicentini (2006), the 

histomorphometric measurements express the amount of bone tissue and the rates of bone formation and 

resorption. 

The importance of this type of analysis was also confirmed in the studies of Grandi (2007) reporting 

the quantitative analysis is essential for studies that aim to evaluate the effectiveness of new therapeutic 

bone regeneration. 

The use of digital imaging enables quantitative analysis of radiographic images, it transforms analog 

data into digital data, which can be analyzed and compared objectively. Its use is intended to increase the 

accuracy of image interpretation, since the radiographic diagnosis is subjective and dependent on the 

experience and knowledge of professional image quality and viewing conditions, factors that may 

compromise the ability to view details, image interpretation and diagnostic decisions. 

Therefore, to better evaluate the behavior of implanted materials, it is recommended to use 

radiographic bone densitometry. The optical density of radiographic imaging is an inverse logarithmic 

correlation with the radiopacity of the material radiographed, wich determines the amount of radiation 

passing through it and sensitizes the radiographic film. Thus, if the analyzed material is more radiopaque, 

lower the optical density observed in the radiographic images of the same or, in terms of bone tissue, the 

greater the ossification or mineralization of the material, the lower the optical density measured in its 

radiographic image, which is the physical basis of methods of bone densitometry. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

This study was approved by the Ethics Committee on Animal Experiments, Faculty of Medicine of 

Ribeirão Preto - USP. Were used 12 rabbits (Oryctolagus cuniculus) female, with age 3 months and 

average weights 2, 65 kg. 

These animals were divided in four equal groups (Group 1, G1; Group 2, G2; Group 3, G3 and Group 

4, G4), according to the period for examination.  

Both groups received the implanted biomaterial Compound of Granulated Ricinus and Group Control 

in tibial right, and the left tibial received the biomaterial Synthetic Hydroxyapatite. The observation 

periods were G1 (9 days), G2 (16 days), G3 (23 days) and G4 (40 days). 

The animals were euthanized according to the observation periods and the bone specimens were sent 

for histological procedures. 

 

2.1. Histological procedure 

 

        The samples were removed, placed separately and identified by experimental groups and in 

containers with 10% neutral formalin, directed and prepared in the Laboratory of Experimental Surgery, 

Faculty of Dentistry of Araraquara- UNESP. 

        The samples were sectioned into semi-serial sections 6 microns thickness, longitudinally on a rotary 

microtome, mounted on glass slides, and stained by technique of the hematoxylin and eosin (HE). 

        One sample of the biomaterial Compound of Granulated Ricinus as illustred in Figure 1, and Figure 

2 the biomaterial Synthetic Hydroxyapatite. 

         Were analyzed and photographed in light microscope (Zeiss) in order to observe the interactions of 

bone-implant interface for qualitative and quantitative analysis of bone tissue formation. 
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               Figure 1. Trabecular bone (arrows) and biomaterial. H.E. 

 

 
Figure 2.Trabecular bone and biomaterial (arrows). H.E. 

 

 

2.2. Histomorphometric technique 

 

The software will capture the histological image and analyse quantitatively the histological surface 

contact between bone (trabecular bone) and implant, as showed in the Figure 3 with the biomaterial 

Compound of Granulated Ricinus and Figure 4, the biomaterial Synthetic Hydroxyapatite. 

 

 
Figure 3. Set of measurements of trabecular bone to the biomaterial Compound of Granulated 

Ricinus 
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Figure 4. Set of measurements of trabecular bone to the biomaterial Synthetic Hydroxyapatite 

 

The set of measures will select the rectangular shape to size total area in pixels of the analyzed blade. 

The percentage level of osseointegration in pixels was obtained by dividing the sum of the 

measurements acquired from each trabecular bone with a total area of the blade. 

 

2.3. Densitometric technique 

 

The densitometric readings are performed after radiographic images are digitized on the scanner HP ® 

coupled to an adapter for transparencies, evaluating the process of osseointegration of the implanted 

materials using computer programs for image processing, qualitative, quantitative and numerical. 

The processing of these images determined the radiographic bone density quantitative and qualitative. 

 

2.3. Statistical analysis 

 
     Data will be subjected to statistical analysis by analysis of variance with a criterion for repeated 

measures (ANOVA) to verify the existence of statistically significant differences between groups and 

implanted materials. 

 

3. DISCUSSION 

 

      The histological procedures with the technique histomorphometric results corroborate the acquisition 

of where you want to evaluate the bone-implant interface in the occurrence of new bone formation. 

      Histomorphometric analysis will provide information that will be fundamental to the understanding of 

osseointegration, for understanding the behavior of the cell opposite the biomaterial is highly relevant, 

where cellular differentiation, formation of osteoid matrix and subsequent mineralization are needed in 

the formation of this interface. 

      In veterinary medicine, as well as in medicine and dentistry, assess the amount of bone mineral 

density is of fundamental importance, especially to relate these results to the fragility and consequent 

bone lesions. 

      The radiographic bone densitometry will be used as a resource in the evaluation of bone density, 

which is useful in diagnosis and therapeutic orientation in order to treat bone metabolic diseases, study of 

bone repair of fractures and surgical procedures. 

      The process of the images digitized of radiographs by software, offers new three-dimensional images 

and colors.  

In the x and y axes of these three-dimensional images, is the location of surface points of the originally 

scanned image and the z-axis are the values of radiographic density, as showed in the Figure 5. 
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Figure 5. Localization of the axes x, y and z in the image scanned  

 

      The processing of these images determined the radiographic bone density quantitative. 

Among bone replacements, we chose to use Compound of Granulated Ricinus and Synthetic 

Hydroxyapatite for describe them into biocompatibility in use reconstructive surgery. 

      This research project aims to study the interactions that they have with living tissue (interface) using 

computer programs. 

 

 

4. CONCLUSION 

 

The presentation of the optical density values in color will allow a better visualization and qualitative 

assessment of the levels of bone mineral density as showed in the Figure 6. 

The color images were made qualitative comparisons between the two regions of filling and the 

control group, which served as a visual reference of the evolutionary state of the process of bone healing. 

 

 

 

       

     Figure 6. Bone mineral density into three-dimensional image 
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Abstract - The pathogenesis of foreign body infection, including osteomyelitis, is related to the 

presence of bacteria in biofilms. Staphylococcus epidermidis is the leading cause of infections associated 

with biofilm formation on indwelling medical devices. Biofilm-related infections are challenging to treat 

with conventional antimicrobial agents the reduced susceptibility of biofilm bacteria to antimicrobial 

agents is a crucial problem for treatment of chronic infections. The 

vancomycin is known to penetrate biofilms and effectively reduce the number of bacteria. N-

acetylcysteine (NAC) is a non-antibiotic drug that has antibacterial properties, affects several processes
 

that are important for bacterial biofilm formation, including a drastic reduction in extracellular
 

polysaccharide production. The goal of this study was assess the effect of vancomycin alone and in 

combination with NAC against biofilm of S. epidermidis, in order to obtain a new therapeutic approach. 

Biofilms of two S. epidermidis clinical strains (9142 and 1457 - good biofilm producers) were treated 

with concentrations MIC (8 mg/l) e peak serum (40 mg/l) of vancomycin alone and in combination with 

NAC 10xMIC (40 mg/ml). Biofilm susceptibility to agents tested was assessed through, crystal violet (CV) 

staining that measure total biomass of biofilm and cellular viability through XTT and colony-forming 

units (CFU/ml). The effect of vancomycin MIC e peak serum alone was similar to that of the control. The 

use of vancomycin independently of concentration used, combined with NAC showed an effect on 

biofilm cells promoting CFU reduction of about 3-5 log10 (p<0.05). The vancomycin-NAC combination 

decrease the metabolic activity measured by the XTT reduction assay and also loss the total biofilm 

biomass, assessed by CV staining. In conclusion, this combination (vancomycin-NAC) suggest, an 

alternative to antibiotics in the treatment of osteomyelitis caused by S. epidermidis biofilm.  

Keywords: Biofilm, Staphylococcus epidermidis, Vancomycin, N-acetylcysteine, Osteomyelitis. 

1. Introduction 

The pathogenesis of foreign body infection, including osteomyelitis, is related to the presence of 

bacteria in biofilms (Donlan, 2001). The bacteria Staphylococcus epidermidis is now the most common 

organism isolated from infections (Bryers, 2008). This bacteria, is the leading cause of infections 

associated with biofilm formation on indwelling medical devices (Vuong and Otto, 2002).  

Biofilm-related infections are challenging to treat with conventional antimicrobial agents (del Pozo 

and Patel, 2007). It  has  been  suggested  that  the  decreased  antibiotic susceptibility of  attached  

bacteria  may  result  from the glycocalyx providing a barrier  that reduces penetration of  antibiotics 

(Steckelberg et al., 1989, Dunne et al., 1993). 
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Vancomycin is known to penetrate biofilms and effectively reduce the numbers of bacteria (Dunne 

et al., 1993, Wilcox et al., 2001). N-acetylcysteine (NAC) is a non-antibiotic drug that has antibacterial 

properties. NAC affects several processes
 
that are important for bacterial biofilm formation, including a 

drastic reduction in extracellular
 
polysaccharide production, and thus acts as an antibiofilm substance 

(Olofsson et al., 2003).  

Accordingly, in the present study, we evaluated the in vitro activity of vancomycin alone and in 

combination with an antimicrobial N-acetylcisteine (NAC) against S. epidermidis biofilms.  

2. Materials and Methods 

Two Staphylococcus epidermidis clinical isolate strains (9142 and 1457, good biofilm-producers) were 

used in this study. Both strains were provided by Dr. G. B. Pier, Channing Laboratory, Department of 

Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. All strains were 

inoculated into 15 ml of TSB (Tryptic Soy broth) from TSA (Tryptic Soy agar) plates not older than 2 days 

and grown for 24 (±2) h at 37°C in an orbital shaker at 130 rpm. Cells were harvested by centrifugation 

(for 5 min at 9500g and 4°C), and ressuspended in TSB adjusted to an optical density (640 nm) 

equivalent to 1x10
6
 cells/ml and then used in the subsequent assays. Solutions stock of vancomycin (8 

mg/l-MIC and 40 mg/l-peak serum) (Cerca et al., 2005) was prepared in water and solution of NAC (40 

mg/ml) (Aslam et al., 2007) in TSB. 

Biofilms were formed in 96 well tissue culture plates (Sarstedt, Newton, NC, USA) containing 200 µl 

of a S. epidermidis cell suspension (1x10
6
 cells/ml) in TSB supplemented with 0.25% of glucose per well 

to promote biofilm formation. Plates were incubated at 37°C with orbital shaking at 130 rpm for 24 h. At 

the end, planktonic cells were removed carefully, and the biofilm was washed twice with 200 µl of saline 

solution (0.9% NaCl; Merck). The biofilms were incubated for 24 h in fresh nutrient medium containing 

concentrations of vancomycin (MIC and peak serum) alone and in combination with NAC 10xMIC. 

Crystal violet (CV) staining was used as indicator of total biofilm biomass. After exposure to the 

treatment agents, biofilms were washed with 200 µl of saline solution, then 200 µl of methanol was 

added and allowed to act for 15 min. Afterwards methanol was removed and crystal violet was added (5 

min). The wells were washed with water and finally, acetic acid 33% (v/v) was added. The absorbance 

was measured at 570 nm. Another colorimetric method based on the reduction of XTT ({2,3-bis(2-

methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phe-nylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide}; Sigma, St Louis, 

USA) was applied to determine cell activity (XTT is converted to a colored formazan salt in the presence 

of metabolic activity) (Kuhn et al., 2003). After exposure to antimicrobial agents, biofilms were washed 

with 200 µl of saline solution, then 200 µl of a solution containing 200 mg/l of XTT and 20 mg/l of 

phenazine methosulphate (PMS; Sigma, St Louis, USA) was added to each well. The microtiter plates 

were incubated for 3 h at 37°C in the dark. The absorbance was measured at 490 nm. To assess the 

number of viable cells after treatment, 200 µl of saline solution were added to each well before 

removing the biofilm by scrapping. An aliquot of 1 ml of each sample was centrifuged (for 10 min at 

9500g and 4°C) and the pellet ressuspended in 1 ml of saline solution. Next, the suspension was 

sonicated (20 s with 22% of amplitude; Ultrasonic Processor, Cole-Parmer, Illinois, USA) to promote 

biofilm disruption. The number of colony forming units (CFU) in biofilm for each S. epidermidis strain 

was determined by performing 10-fold serial dilutions in saline solution and plating in TSA in triplicate 

and incubating for 48 h. Biofilm controls were not exposed to any antimicrobial agent tested. All 

experiments were carried out in triplicate and repeated three times. 
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The data from all assays were compared using one-way analysis of variance (ANOVA) by applying 

Tukey’s test with all calculations carried out using SPSS software (Statistical Package for the Social 

Sciences). Differences achieving a confidence level of 95% were considered significant. 

3. Results and Discussion 

The necessity to develop methods to treat and prevent biofilm infections is becoming of increased 

importance (Fitzpatrick et al., 2005). Biofilms often show inherent resistance to high levels of 

antimicrobial agents, which makes treatment of biofilm infections a difficult and costly endeavor that 

may be further confounded if the causative organism is resistant to multiple drugs (Frank et al., 2007).  

The results of viable cells (expressed as log10 CFU) of S. epidermidis biofilm after treatment with 

vancomycin and N-acetylcysteine (NAC) are presented in Figure 1. Vancomycin alone in both 

concentrations evaluated 8 mg/l (MIC) and 40 mg/l (peak serum), cause no significant effect on the 

biofilm cells, showed a reduction of about 1 log10 in both strains of S. epidermidis. Antibiotics at 

concentrations MIC cause no killing effect on the bacteria in biofilm communities (Tetz et al., 2009). The 

use of vancomycin against S. epidermidis biofilms was showed in other study, and observed that the use 

of the concentration 50 ug/ml was not significant to biofilm cells however, the concentrations at 500 

and 1,000 µg/ml, was significantly active against the biofilms of S. epidermidis (El-Azizi et al., 2005). 

The use combined of NAC with vancomycin independently of the concentration used (MIC or peak 

serum) (FIG. 1) consistently decreased the number of viable biofilm, showed a significant effect (p<0.05) 

on cells of S. epidermidis (9142 and 1457), the reduction promoted was of than 3-5 log10. In a previous 

study (Aslam et al., 2007), reported the effect of the combination NAC-tigecycline on S. epidermidis 

biofilms and showed decrease significant of viable-biofilm with reduction about of 3 log10. 

 

 

Figure 1. Number of viable cells (expressed as log10 

CFU) of S. epidermidis (9142 and 1457) recovered 

from biofilm cells after treatment with vancomycin 

(VAN) alone and in combination with N-

acetylcysteine (NAC). 

 

The results expressing the decrease in metabolic activity measured by the XTT reduction assay after 

treatment with the tested agents are presented in Figure 2. The results of vancomycin alone and in 

combination with NAC are in very good agreement with those obtained in terms of cell viability. In the 

combination of the tested agents showed significant effect (p<0.05) on activity of S. epidermidis in 
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biofilms. In addition, total biofilm biomass, assessed by CV staining, also confirms the effect of the 

agents tested.   

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Cellular activity expressed as XTT 

absorbance of S. epidermidis (9142 and 1457) 

recovered from biofilm cells after treatment with 

vancomycin (VAN) alone and in combination with N-

acetylcysteine (NAC). 

In conclusion, the results of the present study show excellent activity in vitro of vancomycin 

(independently of the concentration used -MIC or peak serum) combined with NAC on S. epidermidis 

biofilms. The results indicate that this combination represents an acceptable therapeutic option to 

treatment of osteomyelitis caused by Gram-positive cocci, especially in biofilms formed by S. 

epidermidis. 
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