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Resumo 

A reconstrução de defeitos ósseos críticos é um desafio recorrente na medicina e odontologia, 

principalmente se tratando de defeitos provenientes de infecções. Por isso, pesquisas na 

engenharia tecidual procuram desenvolver enxertos artificiais capazes de atuar tanto no 

tratamento da infecção quanto na reconstrução tecidual. Dentre os materiais desenvolvidos, o 

vidro bioativo S53P4 se destaca por ser altamente bioativo, antimicrobiano, osteoestimulativo 

e por promover a angiogênese, já sendo utilizado clinicamente como material de 

preenchimento na forma de partículas irregulares no tratamento de infecções ósseas. Visando 

ampliar a eficácia dos materiais de preenchimento tradicionais, a engenharia tecidual propõe o 

uso de estruturas porosas tridimensionais para atuar como suporte para proliferação celular, 

denominadas scaffolds. Dentre as técnicas utilizadas para produção de scaffolds cerâmicos, a 

impressão direta de pastas (do inglês, Direct Ink Writing - DIW) se destaca por possibilitar um 

elevado controle estrutural e reprodutibilidade das peças obtidas. Sendo assim, por meio da 

técnica DIW, é possível obter scaffolds personalizados e com excelentes propriedades 

biológicas e antimicrobianas. Durante o processamento de scaffolds cerâmicos, a etapa de 

sinterização se faz necessária para conferir sua consolidação estrutural, promovendo coesão 

entre as partículas cerâmicas. No caso dos vidros bioativos, esse processo leva à cristalização 

estrutural do vidro, prejudicando suas propriedades biológicas. Trabalhos atuais apontam a 

possibilidade de se obter scaffolds compósitos com alto teor de cerâmica, utilizando uma rede 

polimérica de alginato de sódio (Na-alg) para promover a coesão estrutural como alternativa à 

sinterização. No entanto, ainda não há relatos de compósitos de alginato de sódio com alto 

teor de vidros bioativos ou com a composição S53P4. Nesse contexto, esse trabalho tem como 

objetivo desenvolver scaffolds de vidro S53P4 e alginato de sódio (S53P4/Na-alg) não 

consolidados por sinterização utilizando a técnica DIW e avaliar suas propriedades físicas e 

químicas, propriedades biológicas in vitro e atividade antimicrobiana. Foram produzidos 

scaffolds com poros quadradas (580 a 780 μm) e 62,18 ± 2,90% de porosidade. Para isso, foi 

utilizada uma pasta cerâmica com 61% de vidro e 39% de uma solução de alginato de sódio 

6%. Uma vez otimizada as propriedades reológicas da pasta, o processo de DIW se mostrou 

capaz de produzir scaffolds com elevada semelhança ao modelo. O processo de reticulação do 

alginato de sódio foi capaz de promover coesão estrutural do scaffold de S53P4/Na-alg em 

fluido corpóreo simulado (do inglês, Simulated Body Fluid - SBF). Também foi observada a 

capacidade de biomineralização, com a formação de apatita superficial em SBF logo nos 3 



 

 

vi 

 

primeiros dias de imersão. O scaffold de S53P4/Na-alg apresentou boa capacidade de adesão 

de células pré-osteoblastos MC3T3-E1, com viabilidade celular de 61% após 2 dias e superior 

a 100% após 7 e 14 dias. O scaffold de S53P4/Na-alg apresentou ação antimicrobiana contra 

S. aureus (gram-positiva), E. coli (gram-negativa) e C. albicans (fungo), sendo estes 

microrganismos comumente associados a quadros de infecção óssea. Portanto, a combinação 

de vidro S53P4 e alginato de sódio se mostrou eficaz para produção de scaffolds por DIW 

sendo esse material um possível candidato a enxertos sintéticos para aplicação na engenharia 

tecidual óssea.  

 

Palavras-chave: Vidro bioativo S53P4, Alginato de sódio, Scaffolds, Atividade antimicrobiana, 

MC3T3-E1, Engenharia tecidual. 
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Abstract 

The reconstruction of critical size bone defects is a recurring challenge in the medical and 

dental fields, especially when dealing with defects arising from infections. Thus, research in 

tissue engineering seeks to develop artificial grafts capable of acting both in the treatment of 

the infection and in tissue reconstruction. Among the materials developed, S53P4 bioactive 

glass stands out for being highly bioactive, antimicrobial, osteostimulative and for promoting 

angiogenesis, already being used clinically as a filling material in the form of irregular 

particles in the treatment of bone infections. Aiming to increase the effectiveness of 

traditional filling materials, tissue engineering proposes the use of scaffolds to act as a support 

for cell proliferation. Among the manufacturing techniques reported for producing ceramic 

scaffolds, direct ink writing (DIW) stands out for its high structural control and 

reproducibility of the final product. Therefore, the DIW allow the production of scaffolds with 

excellent biological and antimicrobial properties. However, during the processing of ceramic 

scaffolds, the sintering step is required to ensure their structural consolidation, promoting 

cohesion between the ceramic particles. When concerning bioactive glasses, the high 

temperatures employed on the sintering process lead to the crystallization of the glass 

structure, jeopardizing their biological response. Recent works point out the possibility of 

obtaining composite scaffolds with high ceramic content, using a polymeric network of 

sodium alginate to promote structural cohesion as an alternative to the sintering process. 

However, there are still no reports of sodium alginate composites with high content of 

bioactive glasses or with the composition S53P4. In this context, this work aims to develop 

sintering-free scaffolds of S53P4 glass and sodium alginate (S53P4/Na-alg) using the DIW 

technique and evaluate their physical and chemical, biological properties in vitro and 

antimicrobial activity. Scaffolds with square pores (580 to 780 μm) and 62.18 ± 2.90% 

porosity were produced by using a ceramic ink composed by 61% S53P4 and 39% of a 6% 

sodium alginate solution. Once optimized the rheological properties of the ink, the DIW 

process proved to be capable of producing scaffolds with high similarity to the CAD model. 

Crosslinking the sodium alginate was capable of ensuring structural cohesion to the 

S53P4/Na-alg scaffold in simulated body fluid (SBF). Biomineralization also was observed in 

SBF, presenting the formation of superficial apatite within the first 3 days of immersion. 

S53P4/Na-alg scaffold presented good adhesion of MC3T3-E1 pre-osteoblastic cells, with 

cell viability of 61% after 2 days and greater than 100% after 7 and 14 days. S53P4/Na-alg 
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scaffolds showed antimicrobial activity against S. aureus (gram-positive), E. coli (gram-

negative) and C. albicans (fungus), microorganisms commonly associated with bone 

infections. Therefore, the combination of S53P4 glass and sodium alginate exhibited 

promising results in scaffolds manufacturing by DIW for application as synthetic grafts in 

bone tissue engineering. 

 

Keywords: S53P4  bioactive glass, Sodium alginate, Scaffolds, Antimicrobial activity, MC3T3-E1, 

Tissue engineering. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quadros de infecções óssea são um desafio recorrente na medicina e odontologia. A 

osteomielite, por exemplo, é uma doença infecciosa que afeta o tecido ósseo, com potencial 

de necrosar a região e de se propagar para tecidos moles adjacentes 
1–3

. Atualmente, o 

tratamento padrão para osteomielite inclui a combinação da técnica Masquelet com a 

dosagem de antibióticos via oral 
4–6

. Esse procedimento é realizado em duas etapas, sendo a 

primeira referente à remoção do tecido infectado e aplicação de cimento de 

polimetilmetacrilato - PMMA para preenchimento do defeito formado, e a segunda referente à 

aplicação de enxertos autólogos para promover regeneração tecidual na região. No entanto, 

esse tratamento está associado a quadros de reinfecção devido aos antibióticos administrados 

após o procedimento cirúrgico não serem suficientes para inibir a proliferação de 

microrganismos remanescentes após a remoção do tecido infectado. Além disso, o uso de 

enxertos autólogos é limitado pela baixa quantidade de material disponível para o transplante 

e pelos riscos durante sua extração, como a possível morbidade local 
7–13

. 

Diante desse cenário, pesquisas na medicina regenerativa desenvolveram uma 

formulação de vidro bioativo capaz de acelerar a regeneração tecidual e inibir a propagação 

de microrganismos na região do defeito 
14–18

. Essa formulação é conhecida como S53P4 

(53SiO.23Na2O.20CaO.4P2O5, % - em massa) e atualmente é comercializada como enxerto 

sintético para o tratamento de defeitos ósseos provenientes de osteomielite, trauma e tumor 

ósseo benigno 
19

. 

Para o tratamento de defeitos provenientes de osteomielite, o vidro S53P4 é aplicado 

na forma de partículas irregulares de tamanho milimétrico que são aplicadas diretamente na 

região do defeito 
20

. Como o vidro é capaz de promover regeneração tecidual e inibir a 

proliferação microbiana, é possível realizar o tratamento com apenas uma intervenção 

cirúrgica e são reduzidas complicações associadas à resistência de microrganismos a 

antibióticos. 

Visando aprimorar ainda mais o potencial de regeneração dos materiais de 

preenchimento convencionais, pesquisas na área de engenharia tecidual propõem a aplicação 

de enxertos sintéticos na forma de estruturas tridimensionais que mimetizam a estrutura 

porosa do tecido ósseo esponjoso. Essas estruturas são denominadas scaffolds e têm 

apresentado elevado potencial de regeneração. A geometria porosa do scaffold permite 

elevada difusão de células e nutrientes na região do defeito, e sua superfície bioativa auxilia 

na adesão e proliferação celular, atuando como suporte para crescimento tecidual 
21–23

. 
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Dentre os materiais utilizados para produção de scaffolds para regeneração óssea, os 

materiais cerâmicos se destacam devido a sua elevada bioatividade, conferida por sua elevada 

semelhança com a matriz mineral óssea 
24–26

. Em termos gerais, a produção de um scaffold 

puramente cerâmico inclui a conformação do pó cerâmico na estrutura desejada e um 

tratamento térmico incluindo sua calcinação e sinterização para remover os aditivos 

empregados no processo de conformação e consolidar a estrutura. No entanto, quando vidros 

bioativos são submetidos ao processo de sinterização, as elevadas temperaturas empregadas 

levam a cristalização de sua estrutura, o que leva a redução na taxa de liberação iônica e, 

consequentemente, a alterações em sua resposta biológica 
27,28

. Por isso, grande parte dos 

trabalhos que reportam a produção de scaffolds utilizando vidro bioativos resultam em 

scaffolds vitrocerâmicos ou utilizam o vidro como carga em pequenas quantidades para 

conferir bioatividade à matriz polimérica 
29

. 

Kumar et al. (2016) 
30

 reportou um método alternativo à sinterização para promover a 

consolidação estrutural de scaffolds com alto teor de cerâmica (0,8 g/mL). Para isso, os 

scaffolds foram produzidos pelo processo de impressão direta de pastas (do inglês, Direct Ink 

Writing - DIW), utilizando uma pasta de alginato de sódio (Na-alg) e hidroxiapatita. Após a 

impressão, os scaffolds foram submersos em solução de cloreto de cálcio, levando à formação 

de uma estrutura reticulada de Na-alg capaz de promover a consolidação do scaffold. Com 

isso, foram obtidos scaffolds de hidroxiapatita/Na-alg. Em comparação com os scaffolds 

sinterizados, os scaffolds consolidados pela reticulação do Na-alg apresentaram maior 

porosidade (aumento de 44% para 74% do scaffold sinterizado para o scaffold reticulado), 

porém menor resistência a compressão (redução de 9,5 para 2,6 MPa do scaffold sinterizado 

para o scaffold reticulado). A Figura 1 sumariza a rota de produção dos scaffolds. 



3 

 

 

 

Figura 1. Representação da produção dos scaffolds de cerâmica com Na-alg. seguindo a metodologia 

proposta por Kumar et al. (2016) 
30

.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Materiais compósitos de Na-alg e vidros bioativos são conhecidos na indústria 

biomédica 
31

. Alguns estudos apontam a utilização de scaffolds de alginato de sódio com 

baixo teor de vidros bioativos (menos de 15%, em massa) 
32–34

. No entanto, não há relatos da 

produção de scaffolds consolidados por meio da reticulação de alginato utilizando alto teor de 

vidro. Esse método evita o emprego de elevadas temperaturas no processamento dos scaffolds 

e, consequentemente, a cristalização do vidro e possibilita a obtenção de scaffolds com teor de 

sólidos superior a 50% em massa. 

Embora o vidro bioativo S53P4 tenha se mostrado eficaz no tratamento de quadros 

clínicos de osteomielite, esta composição ainda é pouco explorada na engenharia tecidual 

óssea para produção de scaffolds. Dentro desse contexto, esse trabalho teve como objetivo 

produzir scaffolds de vidro S53P4/Na-alg não consolidados por sinterização, utilizando um 

elevado teor de vidro (superior a 60%). Esse trabalho inclui: i) a síntese do vidro S53P4, ii) a 

otimização reológica de uma pasta de S53P4/Na-alg para o processo de DIW, iii) a produção 

de scaffolds de S53P4/Na-alg e iv) sua caracterização quanto sua microestrutura e suas 

propriedades físicas e químicas, propriedades biológicas in vitro e atividade antimicrobiana.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Tecido ósseo e osteomielite 

O tecido ósseo é composto por uma matriz extracelular altamente estruturada 

composto por células ósseas, tecido adiposo e vasos sanguíneos, como representado na 

Figura 2 
7,35

. Estruturalmente, ele é classificado em tecido cortical e trabecular. O tecido 

ósseo cortical possui estrutura macroscópica densa, sendo composto pela repetição de 

estruturas lamelares orientadas de forma concêntrica ao longo de canais de vascularização 

(canais de Haverns e de Volkmann) 
36,37

. Estas estruturas lamelares são conhecidas como 

ósteon e são compostas por fibras de colágeno altamente orientadas, mineralizadas com 

fosfato de cálcio 
7,35,38

. O tecido trabecular possui uma estrutura macroscópica altamente 

porosa (de 73 a 87%) 
39

, sendo composto por fibras de colágeno com menor nível de 

orientação e atuando como reservatório de medula óssea vermelha e tecido adiposo 
38,40,41

. 

Enquanto a estrutura compacta do tecido ósseo garante resistência mecânica à compressão, 

flexão e torção, a estrutura trabecular suporta maior deformação elástica e desempenha um 

papel metabólico, permitindo um elevado transporte de nutrientes e fatores de crescimento ao 

longo do tecido 
37,42

. 

 

Figura 2. Representação macro e microscópica da estrutura do tecido ósseo. Baseado em 
43

.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em termos de composição, o tecido ósseo é composto por uma fase orgânica e uma 

fase mineral. A fase mineral é a majoritária, correspondente a cerca de 65% da massa do 

tecido 
44

, e é formada por minerais à base de fosfato de cálcio. Sua composição exata ainda 
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não é clara, no entanto há um consenso que sua estrutura é composta por uma combinação de 

fosfato de cálcio amorfo e fases cristalinas semelhantes à hidroxiapatita estequiométrica 

(Ca10(PO4)6(OH)2), apresentando variações de composição ao longo do tecido, como a 

presença de grupos carbonatos ou de íons magnésio e sódio em sua estrutura 
45–48

. A fase 

orgânica é composta majoritariamente por fibras de colágeno, que correspondem a cerca de 

90% de sua massa. Os 10% restantes correspondem a outras proteínas que auxiliam no 

processo metabólico, sendo 85% encontradas na matriz extracelular e 15% encontradas nas 

células 
44

.  

Células ósseas atuam constantemente para manter esta estrutura intacta através de um 

processo de remodelamento da matriz extracelular, responsável por corrigir pequenos defeitos 

como, por exemplo, micro-trincas geradas por fadiga 
7
. Para isso, o tecido conta com a ação 

de três principais células: osteoclastos, osteoblastos e osteócitos. Através de estímulos físicos 

ou hormonais, pré-osteoclastos se aderem à superfície óssea na região do defeito, se 

desenvolvem para células multinucleadas e reabsorvem a matriz na região 
49–51

. Após certo 

ponto, os osteoclastos sofrem apoptose e liberam fatores de crescimento na região, levando à 

aderência de células pré-osteoclastos. Os osteoblastos são responsáveis por formar novo 

tecido na região reabsorvida através da secreção de colágeno e indução de mineralização 
49–51

. 

Após o processo de formação tecidual, os osteoblastos podem sofrer apoptose ou se 

desenvolver para osteócitos ou células de revestimento ósseo 
49,50

. Os osteócitos são células 

maduras que se localizam individualmente em lacunas entre as lamelas dos ósteons, se 

conectando por canais denominados canalículos 
35,49

. Eles auxiliam na mediação do processo 

de remodelamento se comunicando com células de revestimento ósseo e são responsáveis por 

conferir resistência mecânica ao tecido 
50,51

. 

Caso o defeito ósseo apresente perda tecidual elevada, o tecido não é capaz de 

regenerar sua matriz, sendo necessária intervenção cirúrgica para realizar a correção tecidual 

7
. Esses defeitos são conhecidos como defeitos ósseos críticos e costumam apresentar perda 

óssea superior a duas vezes seu diâmetro 
52

. Atualmente, estes defeitos são corrigidos por 

meio da aplicação de enxertos autólogos, sendo este considerado o padrão ouro para 

promover a regeneração tecidual 
53–55

. Enxertos autólogos consistem em tecido removido de 

uma parte saudável do organismo visando ser utilizado como material de preenchimento na 

região do defeito para promover regeneração tecidual. No entanto, sua utilização ainda é 

limitada devido à baixa quantidade disponível para transplante, pelos custos e tempo de 

operação, pela redução do potencial regenerativo devido à idade e comorbidades e pelos 

riscos associados a sua extração, como a possibilidade de morbidade ou infecção local 
7–13

. 
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Em especial, defeitos críticos provenientes de osteomielite necessitam atenção em sua 

reconstrução. Osteomielite é uma doença infecciosa com potencial de acometer o tecido ósseo 

em diferentes regiões do organismo, incluindo regiões de elevado risco como a coluna 
56

 e 

ossos do crânio 
57

. Diversos microrganismos estão associados à ocorrência de osteomielite, 

sendo o principal S. aureus (gram-positiva) 
2,58,59

. Bactérias gram-negativas e fungos também 

são reportados como causadores de osteomielite, como E. coli 
60

 e C. albicans 
61

.  

Os microrganismos podem infectar o tecido por diversas vias, como por exposição ao 

ambiente através de uma fratura exposta, por transmissão de outras infecções no organismo 

através da corrente sanguínea, ou pelo implante de próteses previamente infectadas 
6,62

. Uma 

vez infectado, a proliferação do agente patógeno leva à perda do balanço metabólico do 

tecido, o que compromete a integridade da matriz extracelular na região afetada e pode se 

propagar para tecidos próximos 
1–3

. Além disso, o sistema de vascularização do tecido é 

afetado, prejudicando a circulação e difusão de nutrientes no local 
1,2,6

. Por isso, a osteomielite 

tem potencial para necrosar a região afetada, podendo levar à amputação total ou parcial do 

membro e apresenta risco à vida do paciente.  

Por vezes, os quadros de osteomielite podem ser tratados apenas com dosagem de 

antibiótico via oral para combater a infecção 
6
. No entanto, caso o tecido apresente elevado 

comprometimento estrutural, é necessário que seja realizada intervenção cirúrgica para sua 

reconstrução. Intervenções cirúrgicas são especialmente necessárias quando há contaminação 

por meio de uma prótese ou em quadros de osteomielite crônica, característica por apresentar 

sintomas duradouros ou voltar a se propagar ao fim do tratamento, com potencial de formar 

sequestro ósseo 
63,64

. 

A técnica cirúrgica mais utilizada para o tratamento de osteomielite é a técnica 

Masquelet 
65

, um procedimento realizado em duas etapas. Na primeira etapa, o tecido 

infectado é debridado e a região é raspada para garantir remoção de todo tecido infectado. 

Com isso, há a formação de um defeito ósseo crítico que é preenchido com cimento de 

PMMA. Com o passar de seis a oito semanas, o cimento de PPMA induz a formação de uma 

membrana altamente vascularizada na região do defeito que auxilia em sua estabilização e na 

regeneração tecidual 
4,5,66

. Após este período, o paciente é submetido a uma nova cirurgia para 

remoção do cimento de PMMA, realizada de forma a manter a membrana vascularizada, e 

para a aplicação de enxertos autólogos responsáveis por promover crescimento ósseo 
65,67

. 
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2.2. Vidro bioativo S53P4 

Visando superar as limitações de enxertos autólogos para correção de defeitos ósseos 

críticos, estudos na engenharia tecidual e medicina regenerativa buscam desenvolver materiais 

sintéticos que tenham a capacidade de promover a regeneração tecidual, conhecidos como 

enxertos aloplásticos 
68–70

. Embora diversos materiais sejam reportados como possíveis 

candidatos, o uso de enxertos autólogos continua sendo predominante no cotidiano clínico 

devido à sua excelente resposta biológica 
71,72

. Para reconstruir um tecido com sucesso, é 

necessário que o material utilizado auxilie em todas as etapas de regeneração, apresentado a 

capacidade de se integrar ao tecido, induzir ou estimular seu crescimento (osteoindução ou 

estimulação), proporcionar suporte estrutural (osteocondução) e auxiliar crescimento de vasos 

sanguíneos (propriedades angiogênicas) 
13,73

. Também é desejado que o material possua a 

capacidade de ser reabsorvido pelo organismo, sendo completamente substituído por novo 

tecido ao fim do tratamento (material bioreabsorvível) 
73,74

. 

Uma classe de materiais de grande destaque para aplicação como enxertos aloplásticos 

são os vidros bioativos. A primeira formulação de vidro bioativo foi desenvolvida por Larry 

Hench em 1969 
75,76

. Conhecido como biovidro 45S5, esse vidro é composto por 45% de 

sílica (SiO2), 24,5% de óxido de cálcio (CaO), 24,5% de óxido de sódio (Na2O) e 6% de 

fosfato (PO4), em massa. Hoje, diversas formulações de vidros bioativos foram desenvolvidas 

com base na formulação 45S5 visando aprimorar suas propriedades biológicas e 

antimicrobianas, sua taxa de degradação e sua resistência mecânica 
77–80

. Atualmente, duas 

formulações de vidros bioativos se destacam no mercado 
28,81,82

: o vidro 45S5, comercializado 

como NovaBone®, Perioglas® e NovaMin ®, e o vidro S53P4, comercializado como 

BonAlive® 
19

. 

O vidro S53P4 possui formulação semelhante à 45S5, com alterações nas proporções 

dos precursores (53SiO.23Na2O.20CaO.4P2O5, % - em massa). O vidro S53P4 é um material 

osteocondutor, osteoestimulativo e angiogênico 
14–16

. Esta composição foi introduzida no 

mercado em 2010 e já é comercializado em mais de 50 países 
82

. Hoje, existem relatos de 

aplicações em reconstruções craniofaciais, correções de defeitos provenientes de tumores 

ósseos e para o tratamento de infecções ósseas 
83

. Apesar de a literatura carecer em artigos 

comparativos entre as duas composições, muitos autores afirmam que embora a composição 

S53P4 tenha sido disponibilizada comercialmente há pouco tempo, ela supera a composição 

45S5 em relatos de testes clínicos divulgados no meio acadêmico 
15,28,82

. Ambas as 

composições apresentam uma elevada bioatividade, no entanto, a composição S53P4 se 
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destaca por sua atividade antimicrobiana 
17,18,84

, apresentando atividade mesmo contra 

microrganismos resistentes a fármacos 
85

. 

Devido a isso, o vidro S53P4 é utilizado como material de preenchimento de defeitos 

ósseos formados durante o tratamento de osteomielite 
86–90

. Comercialmente, o vidro S53P4 é 

disponibilizado como Bonalive® granules (Figura 3.A), que consiste em partículas de vidro 

de forma irregular com tamanho milimétrico (0,50 a 2,0 mm) 
19,20

. As partículas são 

higienizadas com solução salina em um dispositivo desenvolvido para facilitar seu manuseio 

(Figura 3.B) e aplicadas diretamente na região do defeito de forma manual. O crescimento 

tecidual ocorre entre os espaços vazios das partículas distribuídas aleatoriamente na região do 

defeito.  

 

Figura 3. Vidro S53P4 na forma de grânulos - Bonalive® granules (A) e dispositivo de aplicação (B). 

Imagens disponíveis em 
19

, utilizadas sob autorização de © Bonalive Biomaterials Ltda. 

As propriedades antimicrobianas, capacidade de osteoestimulação e bioreabsorção dos 

vidros bioativos são conferidas devido a sua dissolução iônica in situ. Os mecanismos de 

dissolução em meio aquoso de vidros bioativos à base de sílica, sumarizados na Figura 4, 

foram propostos por Hench (1991) 
91

. Ao serem expostos a meio aquoso, a rede silicato dos 

vidros se rompe na superfície, liberando os íons presentes em sua composição para o meio. 

Com isso, grupos silanol (Si-OH) são formados na superfície e se polimerizam formando uma 

camada de sílica-gel. 

Quando implantados em um defeito ósseo, os íons liberados durante a dissolução do 

vidro participam diretamente no ciclo metabólico de osteoblastos e osteócitos, auxiliando na 

regeneração tecidual 
75

. A camada de sílica-gel formada atua como sítio de precipitação para 

íons cálcio, fósforo e, consequentemente, de uma camada de apatita na superfície do material. 
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Essa camada apresenta alta similaridade química com o tecido ósseo, garantindo uma boa 

interação entre o tecido e o material e auxiliando o processo de osteogênese 
91–93

. Além disso, 

a liberação iônica leva ao aumento da pressão osmótica e do pH na região, tornando o 

ambiente impróprio para proliferação dos microrganismos causadores de osteomielite 
94,95

.  

 

Figura 4. Mecanismos de dissolução em meio aquoso de vidros bioativos à base de sílica propostos 

por Hench (1991) 
91

. Baseado em 
96,97

.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 



10 

 

 

2.3. Scaffolds para regeneração óssea 

Com o intuito de aumentar o desempenho de materiais de preenchimento de defeitos, 

grandes partes dos esforços das pesquisas na engenharia tecidual óssea estão relacionadas ao 

desenvolvimento de estruturas com geometria propícia para promover regeneração tecidual, 

denominadas scaffolds. Scaffolds são estruturas tridimensionais projetadas de modo a 

combinar resistência mecânica e porosidade, visando estimular a formação de tecido e 

proporcionar suporte mecânico para seu crescimento 
21–23

. Eles podem atuar na regeneração 

tecidual sendo aplicados diretamente na região do defeito 
98

 ou sendo previamente carregados 

com células 
99

, fatores de crescimento 
100

 ou fármacos 
101

. 

A presença de poros abertos e interconectados nos scaffolds permite elevado fluxo de 

células, nutrientes e fatores de crescimento na região do defeito, criando um ambiente 

propício para regeneração óssea. Para apresentar um bom desempenho de regeneração, é 

desejável que o scaffold apresente uma porosidade total entre 60 e 90% 
21

. Além disso, o 

tamanho de poros também desempenha um papel importante no processo de regeneração. 

Segundo Perez et al. (2016) 
102

, poros maiores do que 50 μm atuam como suporte para 

crescimento de tecido e auxiliam na formação de vasos sanguíneos, enquanto poros menores 

auxiliam no processo de mineralização e atuam como pontos de adesão para células e 

proteínas, aumentando a capacidade osteoindutiva do scaffold.  

Quanto às propriedades mecânicas, não há um requisito claro estabelecido na 

literatura. No entanto, a resistência mecânica dos scaffolds é comumente comparada com o 

tecido ósseo trabecular (1,5 a 45 MPa) ou cortical (90 a 209 MPa) 
103

. Portanto, um scaffold 

ideal deve apresentar um balanço entre porosidade, distribuída em macroporos e microporos, 

e resistência mecânica para suporte estrutural. 

Materiais cerâmicos se destacam entre as demais classes de materiais utilizados para 

produção de scaffolds. Sua elevada similaridade química e estrutural com o tecido ósseo lhes 

confere elevada compatibilidade e integração com o tecido 
24–26

. Em termos gerais, a 

produção de scaffolds cerâmicos para aplicação na engenharia tecidual pode ser dividida em 

três etapas principais: a seleção e produção do material, a conformação da estrutura porosa e a 

sua consolidação estrutural através do processo de sinterização. Durante os anos de pesquisa 

na engenharia tecidual, diversas técnicas de conformação foram desenvolvidas para produção 

de scaffolds cerâmicos, mostrando-se capazes de obter materiais com boa relação de 

resistência mecânica e porosidade 
104

. No entanto, embora apresentem elevada resistência à 
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compressão, a aplicação clínica de scaffolds cerâmicos é limitada por sua elevada dureza, que 

dificulta sua adequação à geometria do defeito ósseo 
25

.  

Por esse motivo, técnicas de conformação pertencentes à manufatura aditiva vêm se 

destacando em relação a processamentos tradicionais. Técnicas de manufatura aditiva 

possibilitam o desenvolvimento de scaffolds baseados em um modelo computacional 

previamente programado em CAD software (do inglês, Computer-Aided Design), 

possibilitando um elevado controle sobre a estrutura final do scaffold produzido 
105,106

. Além 

de elevada reprodutibilidade sobre a geometria e as propriedades dos scaffolds, o controle 

estrutural permite a produção de scaffolds personalizados, capazes de se adequar à morfologia 

do defeito ósseo e à fisionomia do paciente 
26,106

. 

 

2.4. Impressão direta de pastas 

A DIW é uma técnica de manufatura aditiva amplamente empregada para produção de 

scaffolds cerâmicos 
26

. A DIW permite a obtenção de scaffolds com um elevado controle 

estrutural por meio da sobreposição de camadas cerâmicas 26,107–109. Estas camadas são 

produzidas por meio da extrusão de uma pasta por um bico de impressão acoplado a um 

reservatório em um cabeçote com movimento em três eixos (Figura 5). Enquanto a pasta é 

comprimida pelo sistema de pressão, o cabeçote se move de modo a desenhar um padrão com 

o filamento extrudado, seguindo uma estrutura modelada em CAD. Devido ao controle 

tridimensional de precisão do cabeçote, são obtidos scaffolds altamente semelhantes ao 

modelo, garantindo à técnica um elevado controle sobre a porosidade final e personalização 

sobre a geometria e estrutura de poros dos scaffolds. 
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Figura 5. Impressora 3D utilizada para produção de scaffolds por DIW e diagrama representando o 

empilhamento de camadas durante a produção dos scaffolds.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para que seja viável a obtenção de scaffolds por DIW, é necessário que a pasta 

produzida apresente elevada fluidez para ser extrudada pelo bico de impressão e, ao mesmo 

tempo, apresente grau de rigidez suficiente para apresentar auto-sustentação entre as camadas 

109,110
. A capacidade de extrusão da pasta é referente à presença de um fluxo contínuo e 

regular durante a produção dos scaffolds, sem que ocorra obstrução do bico de impressão ou 

segregação de fases. Sua auto-sustentação é referente à sua capacidade de manter a forma da 

estrutura impressa como previsto no modelo tridimensional, sem apresentar deformações 

estruturais devido ao empilhamento das camadas. 

A pasta deve apresentar um comportamento de pseudoplástico para que apresente 

fluxo adequado quando extrudada. Segundo Peng (2018) 
109

 é desejável que a viscosidade da 

pasta se mantenha entre 10 a 100 Pa.s em altas taxas de cisalhamento. Além disso, é 

importante se atentar ao tamanho de partículas e ao diâmetro do bico de impressão, de modo a 
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evitar entupimento do bico durante o processo. Portanto, é necessário que se tenha um 

controle sob o diâmetro de abertura do bico de impressão, a granulometria do pó cerâmico 

utilizado e a mistura da pasta. Grande parte dos trabalhos na literatura apresentam scaffolds 

produzidos com bicos de impressão com diâmetro entre 410 e 810 μm, utilizando pó com 

granulometria fina para evitar entupimento do bico de impressão. Segundo Feilden et al. 

(2016) 
110

, para que apresente auto-sustentação, a pasta deve apresentar alto módulo elástico 

(G’ entre 100 e 3000 kPa) 
109,110

 e uma elevada tensão de escoamento (a partir de 200 Pa) 
97

. 

Estes requisitos reológicos descrevem o comportamento segundo o modelo Herschel–

Bulkley, descrito na Equação 1 e representado na Figura 6.A. Analisando pela equação do 

modelo apresentada, uma pasta ideal deve apresentar um elevado valor de tensão de 

escoamento (τy) para manter coesão estrutural enquanto baixos valores dos parâmetro de 

viscosidade (k) e expoente de pseudoplasticidade (n) para permitir queda de viscosidade no 

intervalo recomendado (10 a 100 Pa.s). A influência de k e n pode ser observada na Figura 

6.B e C, respectivamente. 

 

                                            
  

  
         

Equação 1. Equação de tensão de cisalhamento (A) e viscosidade (B) seguindo o modelo 

reológico de Herschel–Bulkley. 

Para preencher esses requisitos, é necessário que se tenha um elevado controle sobre a 

aditivação e o teor de sólidos da pasta cerâmica. Além disso, o comportamento da pasta 

durante a impressão é diretamente influenciado pelos parâmetros de processamento. 

Variações no diâmetro do bico e na velocidade de impressão, por exemplo, alteram a taxa de 

cisalhamento sobre o material, o que leva a alterações nas propriedades de fluxo da pasta 

cerâmica 
108,110

. 
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Figura 6. Curvas teóricas de tensão de cisalhamento e viscosidade em função da taxa de cilhamento 

(A) seguindo o modelo Herschel–Bulkley, (B) variando o expoente n de pseudoplasticidade entre 0,25 

e 0,75 e (C) variando o parâmetro k de viscosidade entre 100 e 300 Pa.s
n
. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Após a conformação, scaffolds cerâmicos passam por um tratamento térmico para que 

ocorra a calcinação do material e a sinterização das partículas. O processo de calcinação é 

responsável por eliminar os aditivos orgânicos empregados durante a etapa de conformação, 

resultando em scaffolds puramente cerâmicos. O processo de sinterização é responsável por 

definir a microestrutura do material, formando contornos de grãos por meio da coalescência 

das partículas cerâmicas por fenômenos de transferência de massa 
111–113

. Esse processo é 

realizado em temperaturas elevadas e se faz necessário para conferir resistência mecânica e 

coesão estrutural ao scaffold, evitando a liberação de partículas cerâmicas quando empregado 

no defeito ósseo. 
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2.5. Compósitos de alginato de sódio como alternativa à sinterização 

Vidros são materiais que não apresentam organização cristalina a longo alcance e 

apresentam temperatura de transição vítrea, estando em um estado termodinâmico metaestável 

114–116
. Ao serem expostos a uma certa temperatura, a estrutura do vidro tende a se organizar 

em uma estrutura cristalina bem definida 
117

. Devido ao emprego de temperatura no processo 

de sinterização durante a produção de scaffolds cerâmicos, scaffolds produzidos a partir de 

vidros bioativos apresentam a formação de fases cristalinas, resultando em scaffolds 

vitrocerâmicos. A cristalização altera a taxa de dissolução iônica de vidros bioativos e, 

consequentemente, reduz seu desempenho biológico, aumentando o tempo para formação da 

camada de apatita in vivo e o tempo de ligação com o tecido, e reduzindo ou mesmo anulando 

sua atividade antimicrobiana 
27,28

. 

Portanto, vidros bioativos são comumente empregados como aditivos em scaffolds 

poliméricos 
29

. Dentre os materiais poliméricos utilizados para produção de scaffolds, os 

polímeros naturais vêm ganhando atenção devido a sua similaridade com a fase orgânica da 

matriz extracelular óssea, biocompatibilidade, bioreabsorção e a seu baixo custo de produção 

25,118
. No entanto, costumam apresentar propriedades mecânicas baixas 

25,118
. 

O alginato de sódio (Na-alg) é um polímero natural de destaque na indústria 

biomédica devido a sua biocompatibilidade, baixo custo e disponibilidade 
119,120

. Atualmente, 

ele é utilizado, por exemplo, como substrato para entrega controlada de fármacos 
120

 e como 

componente de diversos medicamentos como Gaviscon Double Action tablets®, Gastrotuss® 

baby syrup e Algicid® 
121

. Na engenharia tecidual, Na-alg é amplamente reportado associado 

à impressão 3D para produção de scaffolds, sendo estudado, por exemplo, para reconstrução 

do fígado 
122

, cartilagem 
123

 e tecido ósseo 
124

.  

Na-alg é um polissacarídeo extraído de algas marrons, como Macrocystis pyrifera, 

Laminaria digitata, Laminaria hyperborea e Saccharina japônica 
125

. Ele consiste em um 

copolímero em blocos, contendo regiões constituídas unicamente por blocos ácido α-L-

gulurônico (blocos G-G), regiões formadas por blocos de ácido β-D-manurônico (blocos M-

M) e regiões mistas formadas por blocos alternados (blocos G-M) 
126,127

, como representado 

na Figura 7.A. A composição em relação à quantidade e sequência dos blocos presentes na 

estrutura do alginato varia de acordo com a espécie da qual ele foi extraído 
125

.  

Uma das propriedades que destaca o Na-alg dos demais polímeros naturais para 

aplicações biomédicas é sua capacidade de reticulação. Quando em contato com Ca
2+

, Al
3+

 ou 

Mg
2+

, o sódio da estrutura do Na-alg é substituído por um desses cátions 
128

. Os grupos G-G 
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se dobram em torno do cátion, resultando em uma estrutura polimérica reticulada, conhecida 

como estrutura caixa de ovo. A reticulação do Na-alg com íons cálcio está representada na 

Figura 7.B. 

 

Figura 7. (A) Estrutura molecular do alginato de sódio e (B) representação da reticulação quando em 

contato com íons cálcio.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para reconstrução de tecido ósseo, Na-alg pode ser aplicado na forma de microesferas, 

hidrogel injetável, fibras ou scaffolds 
31

. Um dos métodos mais utilizados para obtenção de 

scaffolds inclui a imersão do Na-alg em solução de cloreto de cálcio seguida do processo de 

congelamento e liofilização, resultando em folhas de alginato reticuladas e altamente porosas. 

Embora sua reticulação seja capaz de promover coesão estrutural, scaffolds de Na-alg 

possuem baixa resposta mecânica. Portanto, para aplicação na engenharia tecidual, eles são 

comumente associados a materiais cerâmicos (menos de 15%, em massa) visando aprimorar 

sua bioatividade e propriedades mecânicas 
31

. 

Kumar et. al (2016) 
30

 reportou a possibilidade de produzir scaffolds de Na-alg com 

alto teor de material cerâmico utilizando a técnica DIW. Para a produção dos scaffolds, foi 

produzia uma pasta de hidroxiapatita em Na-alg com teor de sólidos de 0,8 g/mL. Após a 
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impressão, os scaffolds foram imersos em uma solução de cloreto de cálcio para reticulação 

do Na-alg. Assim os scaffolds foram consolidados sem a necessidade de submetê-los à 

sinterização, resultando em scaffolds compostos por partículas de hidroxiapatita e uma rede de 

Na-alg reticulada, responsável por conferir coesão e resistência mecânica aos scaffolds. 

Utilizando o mesmo procedimento, Sun et. al (2020) 
129

 mostrou que scaffolds de 

hidroxiapatita e Na-alg podem ser utilizados como carreadores de fármacos e apresentam boa 

adesão e proliferação celular e baixa citotoxidade in vitro com células pré-osteoblastos 

MC3T3-E1. 

Também utilizado o processo de DIW, Luo et al. (2013) 
34

, Fu et al. (2019) 
33

 e Zhu et 

al. (2020) 
32

 reportaram a aplicação de vidro bioativo como carga aos scaffolds, imergindo os 

scaffolds em solução de cloreto de cálcio para manter sua coesão estrutural. Nos três 

trabalhos, é reportada produção de scaffolds de Na-alg e vidro à base de sílica com razão 

molar Si/Ca/P igual a 80:15:05, sendo adicionado baixo teor de vidro (inferior a 15% na 

massa total da pasta). Os scaffolds se mostraram capazes de atuar na entrega controlada de 

fármacos e de auxiliar na proliferação celular in vitro. No entanto, não há relatos de scaffolds 

de Na-alg com elevado teor de vidro ou de sua combinação com o vidro S53P4 visando 

manter sua bioatividade e sua atividade antimicrobiana. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A Figura 8 sumariza as principais etapas desenvolvidas nesse projeto. 

 

Figura 8. Fluxograma monstrando as principais estapas realizadas nesse projeto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

3.1. Obtenção do vidro S53P4 

O vidro bioativo S53P4 foi obtido a partir da fusão dos óxidos precursores (53% SiO2, 

23% Na2O, 20% CaO e 4% P2O5, em massa) a 1360 °C por 30 min (Fortelab, MEV 1700/V) 

em cadinho de platina (Platimex), seguido de resfriamento em água deionizada à temperatura 

ambiente para evitar sua cristalização. Todos os reagentes utilizados possuíam teor de pureza 

mínimo de 99,8 % e os carbonatos foram previamente descarbonatados a 950 °C por 90 min 

(carbonato de cálcio – cód. 398101, carbonato de sódio - cód. 223530, sílica cód. 381276, 
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pentóxido de fósforo – cód. 431419, USA – Sigma-Aldrich). Com esse processo foram 

obtidas as fritas de vidro (partículas de vidro na escala milimétrica), que foram moídas para 

obtenção de pó de vidro.  

A moagem foi otimizada sendo dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, as fritas 

foram moídas a seco em moinho de bolas horizontal (Marconi, MA 500) em jarro de 

polietileno, utilizando esferas de zircônia de 5 mm com razão esferas para pó de 10:1. Essa 

moagem foi realizada a fim do material passar na peneira 60 ASTM (abertura de 250 μm). Em 

seguida, o material foi moído a seco por 10 min em um moinho de alta energia (Servitech, 

CT-241), com razão esferas para pó de 3:1, utilizando esferas de porcelana com 12 mm e jarro 

de alumina. O pó resultante foi passado pela peneira 140 ASTM (abertura de 106 μm). Por 

fim, o pó foi moído a úmido (álcool isopropílico, cód. P.10.0051.027.03.84, Dinâmica) por 24 

h em moinho de bolas horizontal (Marconi, MA 500). Foi utilizado jarro de polietileno 

contendo 87% de esferas de zircônica de 2,5 mm, 7,5% de álcool isopropílico e 5,5% de 

vidro, em massa. O material foi passado em uma peneira 200 ASTM (abertura de 75 μm) 

enquanto úmido e seco a 60 °C por 24 h. 

 

3.2. Produção dos scaffolds de S53P4/Na-alg 

3.2.1. Preparo da pasta e análises reológicas 

Os scaffolds foram obtidos a partir de uma pasta de S53P4 e Na-alg, com 61% de 

sólidos (% em massa de vidro), equivalente a 1,6 g/mL. A mistura da pasta de S53P4/Na-alg 

foi otimizada em um misturador de alginato (Biotron®, Fast), adicionando vidro S53P4 à 

solução de alginato de sódio de forma gradual para evitar sua aglomeração. Esse misturador 

se mostrou adequado ao preparo das pastas de S53P4/Na-alg garantindo boa homogeneização, 

alta reprodutibilidade das propriedades reológicas da pasta e evitando a contaminação durante 

sua produção.  

A mistura do pó ao meio líquido foi padronizada com relação ao tempo total de 

mistura, sendo primeiramente preparada a solução de Na-alg (6%, m/m, cód. W201502, 

Sigma-Aldrich) com 5 min de mistura do alginato em água. Em seguida, o vidro foi 

adicionado gradualmente dentro de 8 min, mantendo baixa agitação no misturador. Por fim, a 

pasta foi mantida sob mistura em agitação máxima por 5 min para sua homogeneização. Foi 

padronizado um total de 12,4 g de pasta por mistura. 
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As propriedades reológicas da pasta foram analisadas utilizando um reômetro de 

torque (Haake, Rheostress 6000), baseando-se nos parâmetros utilizados por Feilden et al. 

(2016) 
110

. Para as análises foi utilizado módulo de placas paralelas a 27 °C, sendo essa a 

temperatura média da sala durante as impressões. O comportamento da tensão de 

cisalhamento e da viscosidade foi analisado em função da taxa de cisalhamento, em um 

intervalo de 10
-2

 a 10
2 

s
-1

, com a obtenção de 15 pontos e 45 s de leitura. Foi utilizado HAAKE 

RheoWin Data Manager software para comparação da curva obtida com o modelo Herschel 

Bulkey. Também foi analisado o comportamento da pasta em regime oscilatório, avaliando o 

comportamento dos módulos elástico (G’) e viscoso (G’’) em função da tensão aplicada, em 

um intervalo de 0 e 1000 Pa. Foram realizadas 10 repetições para cada ponto de tensão 

utilizando frequência de 1 Hz. 

 

3.2.2. Impressão dos scaffolds de S53P4/Na-alg 

Os scaffolds foram impressos em uma impressora 3D (DuraPrinter3D, E01) adaptada 

com um sistema de reservatório Nordson (conjunto de pistão e seringa Optimum ® de 30cm
3
 e 

adaptador de seringas, cód. 7012136 e cód. 7012338, Nordson), apresentados na Figura 9.A e 

B. Foi utilizado um bico de impressão com abertura de 580 μm (pontas afuniladas 

SmoothFlow™, cód. 7005009, Nordson).  

Os scaffolds foram impressos com geometria de poros quadrados, 12 mm de diâmetro 

e 4,7 mm de altura, programado utilizando Slic3r software com 35% de preenchimento 

(Figura 9.C). Foi utilizada velocidade de impressão de 18 mm/s e a vazão foi ajustada 

durante as impressões entre 2 e 4 bar (Tekna Air, CP 8.5/25 – 2P) para manter o fluxo 

contínuo.  

Após a impressão, os scaffolds foram secos à temperatura ambiente por um tempo 

mínimo de 48 h. Após a secagem, os scaffolds foram reticulados sendo imersos em 3 mL de 

cloreto de cálcio (CaCl2.H2O, 3 M - cód. 199, Vetec). Para minimizar a dissolução do vidro 

S53P4 em meio aquoso, os scaffolds permaneceram submersos por apenas 15 min, sendo 

mantidos em agitação ultrassônica (Ultronique, Q3.0/37) para auxiliar no processo de 

reticulação. 
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Figura 9. (A) Impressora DuraPrinter3D E01, (B) conjunto de pistão e seringa Optimum ®, adaptador 

e pontas SmoothFlow Nordson e (C) geometria dos scaffolds programada em Slic3r software. 

3.3. Caracterização microestrutural, física e química do vidro S53P4 e dos scaffolds de 

S53P4/Na-alg 

3.3.1. Difração a laser 

Foi utilizada difração a laser para obtenção da curva de distribuição granulométrica do 

vidro S53P4 após a moagem. Para isso, o vidro foi disperso em álcool isopropílico utilizando 

ultrassom de ponta (Hielscher, UP200S) por 10 min. A suspensão preparada foi adicionada ao 

difratômetro (Cilas, 1190e) e álcool isopropílico foi adicionado para ajustar a turbidez da 

suspensão seguindo as especificações do equipamento.  

 

3.3.2. Difração de raios X 

Foi utilizada difração de raios X (DRX) para avaliar se o vidro S53P4 apresentou 

estrutura não cristalina após a moagem. O scaffold também foi submetido à análise DRX para 

averiguar se ele manteve a estrutura não cristalina do vidro após o seu processamento. Como 

o scaffold produzido apresenta alginato em sua composição, o pó de Na-alg também foi 

submetido à análise de DRX para comparação. Todas as amostras foram previamente 

maceradas em almofariz de ágata e passadas em uma peneira 140 ASTM (abertura de 106 

μm). As análises foram realizadas em um intervalo 2θ de 10º a 50º, com velocidade de 0.02º s
-

1 
utilizando um difratômetro (Rigaku, Ultima IV), com detector CuKα com filtro de Ni.  

 



22 

 

 

3.3.3. Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

O pó de vidro S53P4, o pó de Na-alg e os scaffolds antes e após a reticulação foram 

submetidos à espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR, Frontier 

da Perkin Elmer, de 400 a 4000 cm
-1

, com módulo de Reflectância Total Atenuada - ATR) 

para determinação de seus grupos químicos funcionais. Todas as amostras foram previamente 

maceradas em almofariz de ágata e passadas em uma peneira 140 ASTM (abertura de 106 

μm). 

 

3.3.4. Espectroscopia de Raman 

Foi realizada espectroscopia de Raman (LabRAM Horiban Evolution com um laser de 

estado sólido de Nd:YAG de 2 dobras de 532 nm) do vidro S534 para auxiliar na 

caracterização estrutural do vidro de forma complementar à análise de FT-IR. 

 

3.3.5. Porosidade Aparente 

A porosidade aparente dos scaffolds foi determinada utilizando o método de 

Arquimedes, com três amostras. A análise foi realizada adaptando a metodologia proposta por 

Akiyoshi et al. (2001) 
130

. Os scaffolds foram secos à temperatura ambiente sob fluxo de ar 

constante em uma capela de exaustão por 24 h e foi determinada sua massa seca (ms). Em 

seguida, os scaffolds foram submersos em álcool isopropílico (cód. P.10.0051.027.03.84, 

Brasil - Dinâmica) por 48 h sob vácuo para garantir total impregnação nos poros dos 

scaffolds. Após a imersão, os scaffolds foram secos levemente com um papel filtro para 

remover as gotas de álcool aderidas às paredes e foi determinada sua massa úmida (mu). Por 

fim, foi determinada a massa dos scaffolds imersos em álcool isopropílico (mi). Álcool 

isopropílico foi selecionado para realização desse ensaio para evitar dissolução iônica do 

vidro durante as 48 h de imersão, o que poderia afetar a porosidade dos scaffolds. Não foi 

observada alteração no pH do álcool após as 48 h de imersão, indicando que não houve 

liberação iônica do vidro durante a análise. A porosidade foi determinada com base na relação 

apresentada na Equação 2. 

               
      

     
      

Equação 2. Determinação da porosidade pelo método de Arquimedes. Sendo: ms: massa seca, mu: 

massa úmida e mi: massa imersa. 
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3.3.6. Microscopia eletrônica de varredura 

Os scaffolds foram submetidos à microscopia eletrônica de varredura (MEV, Vega 3 

XMU) para comparação da estrutura em relação à geometria programada em Slic3r software. 

As imagens de MEV foram utilizadas para avaliar a variação do tamanho de poros utilizando 

software ImageJ. Scaffolds antes e após o processo de reticulação para comparação de sua 

morfologia e microestrutura. Os scaffolds foram previamente metalizadas em um sistema de 

deposição de ouro e platina (Quorum, Q150R ES). 

 

3.4. Bioatividade in vitro dos scaffolds de S53P4/Na-alg 

3.4.1.  Comportamento em fluido corpóreo simulado 

O scaffold de S53P4/Na-alg foi submerso em fluido corpóreo simulado (do inglês 

Ssimulated Body Fluid - SBF) para avaliação de sua coesão estrutural e biomineralização. A 

solução SBF foi preparada seguindo o protocolo de Kokubo et al. 
131

. Em suma, 700 mL de 

água deionizada foram mantidas entre 34,5 e 37,5 °C sob agitação magnética em uma garrafa 

de polipropileno. Os reagentes na Tabela 1 foram devidamente pesados e adicionados na 

ordem apresentada, mantendo um tempo mínimo de 3 min entre a adição de cada reagente 

para garantir boa homogeneização. Após a adição dos reagentes listados, foi adicionada água 

deionizada de modo a completar 900 mL de solução e a solução foi mantida entre 36 e 37°C. 

Em seguida, foi adicionado Tris(hidroximetil)-aminometano à solução e realizado o ajuste de 

pH para 7,40 (MA-522, 7.95) dosando ácido clorídrico (1 M) e Tris(hidroximetil) -

aminometano. Após atingir o pH, foram completados 1000 mL de solução e a garrafa foi 

armazenada sob refrigeração entre 6 e 10 °C. Não foi observada a formação de nenhum 

material precipitado durante o preparo da solução. 

Os scaffolds (12,02 ± 0,31 mm de diâmetro e 4,03 ± 0,32 mm de altura) foram 

mantidos submersos em 50 mL de SBF a 37°C sob agitação mecânica de 100 rpm (Julabo, 

SW22) por um total de 14 dias. A solução de SBF foi trocada a cada 3 dias. A coesão 

estrutural dos scaffolds e sua biomineralização foram avaliadas qualitativamente por meio de 

imagens obtidas no MEV (Fei, INSPECT S50 com detector Everhart-Thornley) após 3, 7 e 14 

dias de imersão para verificar se a estrutura se manteve fiel à estrutura impressa e para avaliar 
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a deposição de apatita sob os filamentos. A biomineralização dos scaffolds também foi 

estudada por meio da análise FT-IR (Frontier da Perkin Elmer, de 400 a 4000 cm
-1

, com 

módulo de Reflectância Total Atenuada - ATR) nos intervalos de 3, 7 e 14 dias de imersão 

para identificação das fases formadas na superfície. Também foi acompanhada a variação do 

pH (MA-522, 7.95) da solução de SBF durante os 14 dias de ensaio, sendo realizada medidas 

de pH antes de cada troca de solução. 

Tabela 1. Reagentes utilizados para o preparo da solução de fluido corpóreo simulado (SBF) 

Reagente Produto 
Teor médio 

(%) 

Quantidade 

adicionada 

Cloreto de sódio 

(NaCl) 
Synth 99,00 8,076 g 

Bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) 
Vetec 100,35 0,352 g 

Cloreto de potássio 

(KCl) 
Synth 99,75 0,2240 g 

Fosfato de potássio dibásico 

(K2HPO4) 
Vetec 98,00 0,178 g 

Cloreto de magnésio hidratado 

(MgCl2.6H2O) 
Vetec 100,50 0,303 g 

Ácido clorídrico 

(1M, HCl) 
Neon - 39 mL 

Cloreto de cálcio dihidratado 

(CaCl2.2H2O) 
Vetec 102,00 0,272 g 

Sulfato de sódio 

(Na₂ SO₄ ) 
Vetec 99,00 0,072 g 

Tris (hidroximetil) aminometano 

(C4H11NO3) 
Synth 99,50 

6,087 g 

Ajuste de pH 

Ácido clorídrico 

(1M, HCl) 
Neon - Ajuste de pH 

 

3.4.2. Viabilidade celular in vitro com células MC3T3-E1 

A viabilidade celular dos scaffolds de S53P4/Na-alg foi determinada de forma indireta com base 

no metabolismo celular por meio de ensaio de brometo de 3-4,5-dimetil-tiazol-2-il-2,5-difeniltetrazólio 

(MTT), com base na norma ISO 10993-12 ―Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample 

preparation and reference materials‖. Foram utilizadas células pré-osteoblastos MC3T3-E1(ATCC 

CRL-2594) extraídas da calvária de camundongo (Mus musculus), adquiridas do Banco de Células do 

Rio de Janeiro (BCRJ). Como meio de cultura, foi utilizado 10% de soro fetal bovino (cód. 10-Bio-500, 

LGC) em Alfa Meio Essencial Mínimo (cód. M0644, Sigma) suplementado com 0,1 g de sal de sulfato 
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de estreptomicina (cód. S9137, Sigma), 0,025 g de sal de ampicilina sódica (A9518, Sigma) e 2,2 g de 

bicarbonato de sódio (cód. 01715, Neon), denotado como α-MEM/10%_SFB. 

Primeiramente, os scaffolds (12,02 ± 0,31 mm de diâmetro e 4,03 ± 0,32 mm de 

altura) foram esterilizados em autoclave. Em uma placa de 24 poços, os scaffolds foram 

incubados em meio de cultura a 37 °C com atmosfera de 5% de dióxido de carbono (CO2). 

Também foram preparados poços contento papel filtro (12 mm de diâmetro) e meio de cultura 

como controle. O meio de cultura foi adicionado com base na massa dos scaffolds e do papel 

filtro, seguindo a relação de 0,1 g/mL. O ensaio foi realizado com 5 poços contendo um 

scaffold em cada e 5 poços controle contendo papel filtro. Extratos foram preparados filtrando 

o conteúdo de cada poço (filtro millipore 0,22 µm) e neutralizando com HCl (1 M, 

autoclavado) após 2, 7 e 14 dias de incubação. 

Previamente à análise, as células foram plaqueadas adicionando 50 µL de MC3T3-E1 

e 200 µL de α-MEM/10%_SFB (concentração de 0,5 x 10
4
 células/poço) em uma placa de 96 

poços. A placa foi incubada a 37 °C em atmosfera de 5% de CO2 por 24 h. Após esse período, 

250 µL de cada extrato foi adicionado em contato com as células MC3T3-E1 na placa de 96 

poços. A placa foi incubada novamente por 24 h nas mesmas condições. 

Após este período, foram removidos 250 μL de meio de cultura de cada um dos poços, 

cuidadosamente para não remover as células. Após a retirada do meio de cultura, os poços 

foram lavados com 100 μL de solução tampão fosfato-salino (PBS, 10 mM). Foram 

adicionados 100 μL de MTT (cód. M0644M5655, Sigma) em cada poço e a placa foi 

incubada a 37 °C e 5% CO2 por 3 h. Após a incubação, os 100 μL de MTT foram retirados e 

100 µL de dimetilsulfóxido (DMSO, cód. D5875, Sigma) foi adicionado a cada poço. Por fim, 

foi determinada a absorbância de cada poço em 540 nm, utilizando um espectrofotômetro de 

microplacas (BioTek
®

,
 
Synergy H1). 

A viabilidade celular foi calculada com base na absorbância, considerando a média das 

absorbâncias dos poços contendo o extrato controle (com papel filtro) como 100% de 

viabilidade celular. Para comparação entre os grupos, foi utilizado o teste Tukey associado ao 

ANOVA com confiabilidade de 95% (nível de significância α = 0,05), que resulta em um 

índice p que é comparado com o nível de significância. Valores de p menor ou igual ao nível 

de significância (α = 0,05) indicam que as amostras possuem diferença significativa. 
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3.4.3. Interação célula/material 

A adesão e proliferação celular foram avaliadas qualitativamente com a obtenção de 

imagens no MEV (Fei, INSPECT S50 com detector Everhart-Thornley) após 2, 7 e 14 dias. 

Assim como para a viabilidade celular, o ensaio foi realizado com base na norma ISO 10993-

12, utilizando células pré-osteoblastos MC3T3-E1 e meio α-MEM/10%_SFB. Os scaffolds 

foram previamente autoclavados e incubados em α-MEM/10%_SFB (0,1 g/mL) por 96 h. 

Após esse período, as amostras foram lavadas sendo mantidas em PBS por 3 h e autoclavadas. 

Ao atingirem 80% de confluência, as células MC3T3-E1 foram plaqueadas 

diretamente sob as amostras em uma placa de 24 poços, com concentração de 0,5 x 10
4 

células/scaffold. A placa foi incubada a 37 °C por 2 h em atmosfera de CO2. Após esse 

período, 1 mL de α-MEM/10%_SFB foi adicionado a cada poço e a placa foi incubada 

novamente por nas mesmas condições. O meio de cultura foi trocado a cada 2 dias.  

Os scaffolds foram removidos após 2, 7 e 14 dias de incubação e as células foram 

fixadas adicionando metanol (100%, cód. 1754009 445, EMSURE). Após 1 h, foi dado início 

a desidratação utilizando uma serie de diluição de etanol com intervalos de 20 min (10, 25, 

50, 75, 90 e 100%, cód. A1084.01.BJ, Synth) e os scaffolds permaneceram secando por mais 

1 h. Por fim, os scaffolds foram metalizados em um sistema de deposição de ouro e platina 

(Quorum, Q150R ES) e conduzidos para observação no MEV. 

 

3.5.  Avaliação da atividade antimicrobiana dos scaffolds de S53P4/Na-alg 

A atividade antimicrobiana dos scaffolds de S53P4/Na-alg foi avaliada seguindo três 

metodologias: disco-difusão em ágar, análise de turbidez e contagem de colônia. Todas as 

análises foram realizadas utilizando Escherichia coli (E. coli, ATCC 25922 – gram-negativa), 

Staphylococcus aureus (S. aureus, ATCC 6538 - gram-positiva) e Candida albicans (C. 

albicans, ATCC 10231). Os scaffolds (12,02 ± 0,31 mm de diâmetro e 4,03 ± 0,32 mm de 

altura) foram esterilizados sob radiação ultravioleta por 30 min previamente a cada análise.  

Os inóculos foram ativados em meio sólido, sendo incubados por 24 h em uma placa 

Petri previamente preparada com 10 mL de meio de cultura gelificado. Muller Hinton Agar 

(28%, cód. K25-610033, KASVI) foi utilizado como meio de cultura para E. coli e S. aureus. 

Sabouraud Dextrose Agar (cód. 7150A, Acumedia
®

Lab) foi utilizado para C. albicans. 

Após a ativação, os inóculos foram padronizados seguindo a escala McFarland de 

turbidez, como indicado na Tabela 2. Para isso, foi dosado inóculo e solução salina (0,9 % 
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cloreto de sódio, em massa, Synth, C1060.01.AG) e determinada a turbidez em um 

espectrofotômetro de microplacas (BioTek
®

,
 
Synergy H1).  

Tabela 2. Comprimento de onda e densidade ótica utilizados para padronização dos inóculos e suas 

concentrações correspondentes, segundo a escala McFarlad 

Inóculo 
Comprimento 

de onda (nm) 
Densidade ótica 

Concentração 

(células/mL) 

E. coli (ATCC 25922) 600 0,319 10
8  

S. aureus (ATCC 6538) 630 0,080 10
6
 

C. albicans (ATCC 10231) 530 0,28 10
6
 

 

3.5.1. Disco-difusão em ágar 

A análise do disco-difusão em ágar foi realizada adaptando a metodologia proposta 

pela EUCAST para análise de antibióticos 
132

. Em suma, uma placa Petri foi inoculada com 

uma haste de inoculação (haste de poliestireno de alto impacto, FirstLab), distribuindo o 

inóculo pela superfície da placa em pelo menos três direções. Assim como na ativação, as 

placas Petri foram previamente preparadas com 10 mL de meio de cultura (Muller Hinton 

Agar para E. coli e S. aureus e Sabouraud Dextrose Agar para C. albicans). Três scaffolds de 

S53P4/Na-alg foram cuidadosamente aplicados sobre a placa, procurando manter a mesma 

distância entre eles e a borda da placa. As placas foram incubadas por 24 horas a 37 °C. Após 

a incubação, foi medido o halo de inibição formado em volta de cada scaffold.  

E. coli foi utilizada com uma concentração de 10
8
 células/mL, enquanto S. aureus e C. 

albicans foram utilizadas com 10
6
 células/mL. Papel filtro com 12 mm de diâmetro contendo 

40 μL de tetraciclina (1 mg/mL) foi utilizado como controle positivo para E. coli, papel filtro 

40 μL de ampicilina (8 mg/mL) para S. aureus e papel filtro contendo 40 μL de anfotericina 

(250 mg/mL) foi utilizada no teste com C. albicans. 

Para comparação entre os halos de inibição, foi utilizado o teste 2 sample-t com 

confiabilidade de 95% (nível de significância α = 0,05). O teste 2 sample-t resulta em um 

índice p que é comparado com o nível de significância. Valores de p menor ou igual ao nível 

de significância (α = 0,05) indicam que as amostras possuem diferença significativa. 
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3.5.2. Análise da turbidez e contagem de unidade formadora de colônia 

As análises de turbidez e contagem de unidade formadora de colônia (do inglês 

Colony-Forming Unit - CFU) foram realizadas imergindo os scaffolds diretamente no 

inóculo. Para isso, em uma placa de 24 poços, foram preparados três poços contendo 500 μL 

de inóculo, 500 μL de meio de cultura e um scaffold em cada poço. Também foram 

preparados poços de controle, sendo três poços contendo 500 μL de inóculo e 500 μL de 

meio, dois poços contendo 1 mL de meio de cultura e dois poços contendo 1 mL de meio de 

cultura e um scaffold. Uma das placas é apresentada na Figura 10 para exemplificação do 

preparo dos poços. 

 

Figura 10. Placa de poços exemplificando o preparo dos poços para ensaio antimicrobinao por análise 

da turbidez e contagem de unidade formadora colônia. No exemplo, a placa corresponde à análise com 

C. albicans. 

Todos os inócuos foram aplicados com 10
3 

células/mL. A placa foi incubada por 24 h 

à 37 °C. Após a incubação, os scaffolds foram removidos dos poços e as suspensões foram 

homogeneizadas com leve agitação. Como meio de cultura, Muller Hinton Agar (28%, cód. 

K25-610033, KASVI) foi utilizado para E. coli e S. aureus e Brain Heart Infusion Broth 

(BHI, cód. K25-610008, KASVI) C. albicans. 

Foi determinada a absorbância do conteúdo de cada poço utilizando um 

espectrofotômetro de microplacas (BioTek
®

, Synergy H1), utilizando os mesmos 

comprimentos de onda descritos na Tabela 2. A média da turbidez dos poços contendo 

inóculo e meio de cultura (I + M) menos a média da turbidez dos poços contendo apenas meio 
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de cultura (M) foi considerada como turbidez referente a 0% de inibição. A inibição foi 

calculada com base na turbidez de cada poço contendo inóculo, meio de cultura e scaffolds (S 

+ I + M) menos a média da turbidez dos poços contendo meio de cultura e os scaffolds (S + 

M), seguindo o apresentado na Equação 3. 

 

                
                              

                         
      

Equação 3. Determinação do percentual de inibição com base na turbidez dos poços após 24 h de 

incubação. Sendo indicado o conteúdo do poço por: S: scaffold, I: inóculo, M: meio de cultura. 

Após a leitura da turbidez, o conteúdo de cada poço foi diluído em série utilizando 

solução salina (0,9 % cloreto de sódio, em massa, Synth, C1060.01.AG). Diluições de 10
-4

, 

10
-6

 e 10
-8

 vezes foram utilizadas para E. coli e S. ureus e diluições de 10
-2

, 10
-4

 e 10
-6

 vezes 

foram utilizadas para C. albicans. Em seguida, 10 μL do conteúdo de cada poço foram 

plaqueados seguindo o esquema apresentado na Figura 11, utilizando uma placa Petri 

contendo 10 mL de meio de cultura (Muller Hinton Agar para E. coli e S. aureus e Sabouraud 

Dextrose Agar para C. albicans). A placa foi incubada a 37 °C por 24 h. 

 

Figura 11. Esquema de plaqueamento para ensaio de contagem de unidade formadora de colônia. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Vidro S53P4 

O difratograma de raios X do pó de S53P4 sintetizado (Figura 12.A) não apresentou 

picos cristalinos, apenas um halo característico entre 24 e 38°. Este resultado indica que a 

temperatura empregada na fusão e o resfriamento em água deionizada foram ideais para 

manter uma estrutura não-cristalina e que a moagem do material não induziu a cristalização 

de sua estrutura. Após a moagem, o vidro S53P4 apresentou uma ampla distribuição de 

tamanho de partículas, sendo que 90% das partículas apresentaram diâmetro inferior a 11,63 

µm (D90) e 10% inferior a 1,32 µm (D10). A curva granulométrica para o vidro bioativo S53P4 

é apresentada na (Figura 12.B), a distribuição de tamanho de partículas é trimodal, com um 

pico em 0,3 µm, um pico em 2,62 µm e um pico em 10,00 µm. 

 

Figura 12. (A) Difratograma de raios X do pó do vidro bioativo S53P4 após síntese e (B) Distribuição 

de tamanho de partículas do vidro bioativo após moagens . 
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O espectro de Raman e FT-IR do vidro S53P4 é apresentado na Figura 13 e os grupos 

identificados estão apresentados na Tabela 3, em comparação com valores reportados na 

literatura. Os principais eventos no espectro FT-IR se concentraram entre 400 e 1600 cm
-1

. As 

duas principais bandas observadas são referentes a ligações de estiramento Si–O–Si e Si–O–

NBO (do inglês, non brigding oxygen - NBO), em 1001 e 937 cm
-1 

respectivamente. Estas 

mesmas bandas são observadas no espectro Raman, sendo a ligação Si–O–Si em 1071 cm
-1

 e 

a ligação Si–O–NBO em 947 cm
-1

. Também é possível observar que a estrutura do vidro 

apresenta anéis tetraedros de sílica Si3O9
6-

, atribuídos ao pico em 601 cm
-1

 do espectro de 

Raman e à banda em 652 cm
-1 

no espectro FT-IR. Além disso, o espectro FT-IR apresenta 

bandas de ligações Si–O–Si em 766, 706 e 435 cm
-1

 e grupos fosfato em 588 cm
-1

. Além 

disso, é possível observar um pico em 268 cm
-1

 no espectro de Raman, que normalmente não 

é observado em composições de vidros silicatos. Esse pico pode ser referente a formação de 

vidro fosfato devido a segregação de fósforo durante a produção do vidro, que apresenta picos 

próximos a 300 cm
-1

 referentes ao módulo de dobramento de ligações P–O–P 
133

, ou à 

formação de calcita devido a segregação de cálcio, que apresenta um pico referente ao modo 

de rede translacional do cálcio entre 280 e 290 cm
-1

 
134–136

. Também é possível observar a 

presença de bandas em 1530 e 1330 cm
-1

 no FT-IR, referentes à presença de grupos carbonato 

adsorvidos na superfície do vidro. 

Tabela 3. Atribuição dos picos observados no espectro Raman e das bandas observadas no espectro 

FT-IR do vidro S53P4 em comparação com valores da literatura 

Raman (cm
-1

) FT-IR (cm
-1

) 
Atribuído a 

Obtido Literatura Obtido  Literatura 

  1330 a 1530 1410 – 1510 
137

 CO3
2- 

(est. ass.) 

1071 1064 – 1183 
17

 1001 1000 – 1300 
137

 Si-O-Si (est.) 

947 900 – 970 
17

 937 890 – 975 
137

 Si-O-NBO (est.) 

  766 760 – 850 
137

 Si-O-Si (dob.) 

  706 695 
138

 Si-O-Si  

601 587 
17

 652 630 
137

 Si3O9
6-

 

  588 500 – 600 
137

 PO4
3-

 (dob.) 

  435 450 – 490 
137

 Si-O-Si 

268 
300 

133
 

280 – 290 
134–136

 
  

P–O–P (dob.) 

CaCO3 

est.: estiramento, sim.: simétrico, ass.: assimétrico, dob.: dobramento 
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Figura 13. Espectros Raman (A) e FT-IR (B) do pó de S53P4. 

4.2. Comportamento reológico da pasta de S53P4/Na-alg 

A Figura 14 apresenta o comportamento da tensão de cisalhamento e da viscosidade 

em função da taxa de cisalhamento da pasta de S53P4/Na-alg utilizada para a impressão dos 

scaffolds e seu ajuste matemático conforme modelo teórico de Herschel–Bulkley, realizada 

em HAAKE RheoWun Data Manager software. Segundo Feilden et al. (2016) 
110

 e Peng 

(2018) 
109

, uma pasta deve apresentar tensão de escoamento acima de 200 Pa e a viscosidade 

deve se manter entre 10 e 100 Pa.s em altas taxas de cisalhamento. A pasta produzida 
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apresentou tensão de escoamento igual a 483,10 Pa e comportamento pseudoplástico, com 

redução da viscosidade para a faixa recomendada, indicando aptidão ao processo DIW. 

Segundo o ajuste matemático ao modelo de Herschel–Bulkley, a pasta apresentou n igual a 

0,068 e k igual a 963,7 Pa. Segundo Feilden et al. (2016) 
110

, pastas de cerâmica e hidrogel 

com teor de sólidos entre 30 e 45% costumam apresentar parâmetro k entre 2 e 6 kPa e índice 

n entre 0,1 e 0,2. A pasta de S53P4/Na-alg apresentou ambos valores de k e n inferiores aos 

observados para pastas de cerâmica com hidrogel, indicando que o Na-alg apresenta 

comportamento sensível quanto à queda de viscosidade com o aumento da tensão de 

escoamento. 

 

Figura 14. Comportamento da tensão de cisalhamento (A) e da viscosidade (B) em função da taxa de 

cisalhamento da pasta de S53P4/Na-alg utilizada na impressão dos scaffolds em comparação com o 

modelo Herschel–Bulkley. 
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A Figura 15 apresenta o comportamento da pasta em regime oscilatório. Pode-se 

observar que a pasta apresentou G’ estável próximo a 360 kPa no intervalo de 2 a 250 Pa. Foi 

observada uma tensão de escoamento na análise oscilatória igual à 323,8 Pa, indicada pelo 

cruzamento entre G’ e G’’. Embora seja inferior à tensão de escoamento observada na análise 

da tensão e viscosidade, a tensão obtida ainda é superior ao valor de 200 Pa recomendada por 

Feilden et al. (2016) 
110

 para que a pasta mantenha coesão estrutural. 

 

Figura 15. Módulos de armazenamento e de perda (G' e G'') em função da tensão de cisalhamento. 

Uma pasta ideal deve apresentar valores de k e n baixos, uma elevada tensão de 

escoamento e elevados módulos G’ e G’’, balanceando estes valores de forma harmônica de 

modo a manter a viscosidade no intervalo desejado. Pode-se observar que embora a pasta de 

S53P4/Na-alg tenha apresentado valores de k e n inferiores aos valores apontados na literatura 

para pastas cerâmicas com hidrogel, ela também apresentou elevada tensão de escoamento e 

módulos G’ e G’’, se mantendo dentro do intervalo de viscosidade desejado para o processo 

de DIW. Portanto, é possível afirmar que a pasta de S53P4/Na-alg produzida apresenta 

elevada aptidão ao processo de DIW. A Tabela 4 sumariza os resultados obtidos com as 

análises reológicas. 
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Tabela 4. Principais parâmetros reológicos, sua influência no processo de impressão e valores 

recomendados pela literatura para impressão de pastas cerâmicas por DIW. 

Propriedade Influência durante a impressão Experimental Valor referência 

Viscosidade (η) 

Quanto maior a viscosidade, maior a 

resistência ao escoamento e menor a 

capacidade de extrusão da pasta. 

100 a 10 Pa 

de 50 a 100 s
-1

 

Entre 10 e 100 Pa.s 

em altas taxas de 

cisalhamento 
109

 

Módulos de 

armazenamento 

(G’ e G’’) 

Quanto maior os módulos de 

armazenamento, maior a rigidez da 

pasta e melhor a sustentação da 

estrutura impressa. 

G’ se manteve 

estável em 360 

kPa 

Pastas cerâmicas 

com hidrogéis 

mantêm G’ estável 

na faixa de 100 a 

3000 kPa 
110

 

Tensão de 

escoamento 

(τy) 

Quanto maior a tensão de 

escoamento da pasta, melhor 

sustentação da estrutura impressa. 
110

 

483,10 Pa e 

323,8 Pa 

Acima de  

200 Pa 
110

 

Expoente de 

pseudo-

plasticidade 

(n) 

Quanto menor o valor de n, maior a 

pseudoplasticidade da pasta e maior 

sua capacidade de extrusão. 
0,068 

Menor possível 
110

, 

desde que a pasta 

esteja dentro do 

intervalo de 

viscosidade 

desejável 

Parâmetro de 

viscosidade 

(k) 

Quanto menor o valor do coeficiente 

de viscosidade, maior a queda da 

viscosidade sob cisalhamento e 

melhor a propriedade de extrusão. 
110

 

0,96 kPa 

 

4.3. Scaffolds de S53P4/Na-alg 

4.3.1. Estrutura e propriedades físicas e químicas 

Os scaffolds de S53P4/Na-alg apresentaram alta semelhança geométrica com o modelo 

programado, com a presença de filamentos bem definidos e uma estrutura coesa após a 

impressão, como pode ser observado na Figura 16. A distribuição trimodal do pó de vidro 

S53P4 utilizado não acarretou no entupimento do bico de impressão (Figura 12). Como a 

pasta é extrudada de forma contínua pelo bico de impressão, é possível observar que as 

camadas dos scaffolds estão unidas por pequenos filamentos (destacados na Figura 16.B), 

resultando em uma pequena redução na porosidade dos scaffolds em relação ao modelo. 
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Os scaffolds foram produzidos com geometria de poros retangular, sendo programados 

com 12 mm de diâmetro, 4,7 mm de altura e 65% de porosidade. Após a reticulação em 

solução de cloreto de cálcio, os scaffolds apresentaram 12,02 ± 0,31 mm de diâmetro, 4,03 ± 

0,32 mm de altura e 62,18 ± 2,90% de porosidade, essa última determinada pelo método 

Arquimedes. Não foi possível observar variação dimensional antes e após a reticulação dos 

scaffolds. 

 

Figura 16. Comparação entre estrutura do modelo programado em Slic3r software (A) e a estrutura 

final (B e C) do scaffold de S53P4/Na-alg 

Os scaffolds impressos mantiveram uma macroestrutura semelhante antes e após o 

processo de reticulação em solução de cloreto de cálcio, seguindo o modelo programado, 

como pode ser observado na micrografia (MEV) (Figura 17). Ambos os scaffolds 

apresentaram elevada interconectividade, com a presença de poros bem definidos, com 

geometria quadrada e regular ao longo de sua estrutura. Antes da reticulação, as dimensões 

dos poros variaram entre 560 e 840 μm e após a reticulação o tamanho de poros variou entre 

580 e 780 μm. É possível notar alteração na superfície do scaffold após a reticulação, 

apresentando uma maior rugosidade.  
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Figura 17. Imagns de microscopia eletrônica de varredura comparando a macroestrutura do scaffold 

de S53P4/Na-alg antes (A) e após (B) a reticulação em solução de cloreto de cálcio. 

Também foi observada uma microestrutura semelhante entre os scaffolds antes e após 

a reticulação (Figura 18). Ambos apresentaram elevada microporosidade, uma vez que não 

há densificação das paredes dos scaffolds devido à ausência de sinterização. Microporos 

auxiliam no processo de mineralização e aumentam a taxa de adsorção de proteínas nas 

paredes dos scaffolds, aumentando a capacidade osteoindutiva do material, além de melhorar 

a difusão de proteínas, fatores de crescimento e nutrientes na região do defeito 
102

. O tamanho 

de partículas observado nas micrografias condiz com a distribuição granulométrica do pó 

vítreo (Figura 12.B). Além das partículas de vidro S53P4, é possível observar a presença de 

um material com morfologia diferente das partículas do vidro (indicado na figura por setas 

vermelhas), atribuído à presença do Na-alg. 
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Figura 18. Imagens de microscopia eletrônica de varredura comparando a microestrutura do scaffold 

de S53P4/Na-alg antes (A) e após (B) a reticulação em solução de cloreto de cálcio. Setas vermelhas 

indicam a presença de alginato de sódio. 

A Figura 19 apresenta a seção transversal do scaffold reticulado após sua fratura. É 

possível observar uma deformação estrutural na região de empilhamento dos filamentos, 

indicando um pequeno colapso estrutural. Isso explica a redução da porosidade observada 

entre a porosidade programada e a determinada pelo método de Arquimedes, de 65% para 

62,18 ± 2,90% respectivamente. O interior dos filamentos (Figura 19.B e C) apresentou 

microestrutura porosa, semelhante à superfície do scaffold. 

 



39 

 

 

 

Figura 19. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da seção transversal do scaffold de 

S53P4/Na-alg após fratura, apresentando a macroestrutura (A) e a microestrutura no interior do 

filamento (B e C). 

Embora a microestrutura antes e após a reticulação não tenha apresentado diferença 

significativa em grande parte dos scaffolds, o scaffold reticulado apresentou a formação de 

precipitados em algumas regiões ao longo de sua estrutura (Figura 20). Com a reticulação, 

íons sódio são liberados para o meio, seguindo a reação descrita na Equação 4 (mais detalhes 

podem ser observados na Figura 7). Sun et. al (2020) 
129

 reportou a precipitação de cloreto de 

sódio na superfície de scaffolds de hidroxiapatita e Na-alg após sua reticulação em solução de 

cloreto de cálcio, sendo este comportamento esperado devido à reação de reticulação. 

 

                                

Equação 4. Reação da reticulação do alginato de sódio. Sendo: Na_alg: bloco G-G que compõe a 

estrutura do alginato de sódio, Ca_alg: dois blocos G-G ligados com substituição de cálcio. 

No entanto, com base no difratograma de raios X e no espectro FT-IR, apresentados na 

Figura 21, pode-se inferir que os precipitados observados são referentes à formação de 

carbonato. No difratograma de raios X dos scaffolds antes e após a reticulação, podem ser 

observados picos de baixa intensidade que correspondem a carbonato misto de sódio e cálcio 

(Na2Ca(CO3)2.2H2O, JCPDS 24-1065), além de uma redução na intensidade do halo em 

comparação ao vidro S53P4. O difratograma do Na-alg não apresentou a formação de picos 

bem definidos e não apresentou influência significativa no difratograma do scaffold.  
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Figura 20. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfície do scaffolds reticulado (A), 

sendo indicada a presença de alginato de sódio (seta) e de precipitados de cloreto de sódio (círculo, 

detector retroespalhado destacando os precipitados), com ampliação na região contendo material 

precipitado (B), detector de elétrons secundários destacando a morfologia. 

 

 

Figura 21. Difratograma de raios X (A) e espectro de FT-IR (B) do Na-alg e do vidro S53P4 

utilizados para preparo da pasta, do scaffold de S53P4/Na-alg após a secagem e após a reticulação em 

solução de cloreto de cálcio. 
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Os grupos identificados no espectro FT-IR estão sumarizados na Tabela 5, 

comparados com valores reportados na literatura. Os principais eventos foram observados 

entre 400 e 1600 cm
-1

. No espectro FT-IR do Na-alg, é possível observar a presença de picos 

característicos de Na-alg, como as bandas correspondentes a ligações C–O (1298, 1080 e 

1033 cm
-1

) e ligações R–COO
-
 (1592 e 146 cm

-1
) 

139,140
. Também é possível observar ligações 

C–H (945, 885 e 817 cm
-1

) correspondentes a grupos piranose (estruturas em forma de anel 

contendo cinco átomos de carbono e um de oxigênio) e aos blocos gulurônico e manurônico 

que compõem a estrutura do Na-alg 
141,142

. 

Tabela 5. Atribuição das bandas observadas no espectro FT-IR do alginato de sódio e do vidro S53P4 

em comparação com valores da literatura 

Espectro Obtido Literatura Atribuído a 

Alginato 

1592 1595 
139

 -COO
-
 (est. sim.) 

1406 1405 
139

 -COO
-
 (est. ass.) 

1298 1304 
140

 C-O (est. ass.) 

1121 1148 
139

 Ligação glicosídica (g.l.) 

1080 1093 
140

 C-O 

1025 1031 
140

 C-O (est.) 

945 946 
140

 C-H (piranose) 

885 890 
140

 C-H (piranose) 

817 818 
140

 C-H (piranose) 

Vidro S53P4 

e 

Scaffolds de 

S53P4/Na-alg 

1330 a 1540 1410 – 1510 
137

 CO3
2-

 (est. ass.) 

1001 1000 – 1300 
137

 Si-O-Si (est.) 

937 890 – 975 
137

 Si-O-NBO (est.) 

875 860 – 880 
137 

CO3
2-

 

766 760 – 780 
137

 Si-O-Si (dob.) 

706 695 
138

 Si-O-Si  

652 630 
137

 Si3O9
6-

 

588 500 – 600 
137

 PO4
3-

 (dob.) 

435 450 – 490 
137

 Si-O-Si 

est.: estiramento, sim.: simétrico, ass.: assimétrico, dob.: dobramento 

 

Após a impressão, o scaffold apresentou os mesmos picos observados no espectro do 

pó de vidro S53P4, discutido na seção anterior (4.1 Vidro S53P4). Pode ser observada uma 

leve alteração na intensidade das bandas em 937 cm
-1

 correspondente à ligação Si–O–NBO e 
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dos picos em 766, 706 e 656 cm
-1

 correspondentes à ligação Si–O–Si. Esta alteração indica o 

início da dissolução da rede de sílica do vidro S53P4 e formação da camada de sílica gel, 

característica por formar bandas correspondes a Si–OH entre 900 e 980 cm
-1 137

. Portanto, 

durante o preparo da pasta, parte do vidro apresentou dissolução iônica ao entrar em contato 

com a solução aquosa de Na-alg. 

Após a imersão dos scaffolds em solução de cloreto de cálcio para reticulação, os 

grupos de ligação Si–O–NBO e Si–O–Si (937, 766, 706 e 656 cm
-1

) apresentaram redução 

ainda mais significativa, indicando maior dissolução do vidro. Além disso, é possível 

observar a formação de um pico bem definido em 875 cm
-1

, confirmando a formação de 

carbonato como observado no DRX. 

Esses resultados indicam que os grupos carbonatos adsorvidos na superfície do vidro, 

observados pelas bandas entre 1530 e 1330 cm
-1

 no espectro de FT-IR, interferiram na reação 

de reticulação do scaffold, reagindo com o sódio liberado para o meio e precipitando 

carbonato de sódio e cálcio na superfície do vidro. Como picos referentes ao carbonato de 

sódio também são observados no difratograma de raios X dos scaffolds antes da reticulação, 

pode-se inferir que o vidro iniciou sua dissolução durante o preparo da pasta, reagindo com a 

solução aquosa de Na-alg. Porém, a formação dos precipitados de carbonato de sódio ocorre 

majoritariamente durante o processo de reticulação, como observado pelas imagens de MEV e 

confirmado pelo aparecimento da banda em 875 cm
-1

 no espectro FT-IR. 

 

4.3.2. Comportamento dos scaffolds de S53P4/Na-alg. em fluido corpóreo simulado 

A  Figura 22 apresenta a variação do pH em função do tempo de imersão em 

solução de SBF. O SBF é utilizado com pH inicial de 7,4 e cada medição é referente ao pH da 

solução após contato com o scaffold por 3 dias. Pode-se observar que, a solução apresentou 

um aumento no valor de pH anterior a cada troca, se mantendo superior a 7,4 em todos os 

intervalos de tempo estudados. Este aumento no pH da solução era esperado devido à 

dissolução iônica do vidro em solução aquosa. Com isso, pode-se inferir que o scaffold 

apresentou liberação iônica durante todo o período estudado, apresentando maior liberação 

iônica nos primeiros dias de imersão. 
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 Figura 22. Variação nos valores de pH em função do tempo de imersão em fluido corpóreo simulado. 

O espectro FT-IR do scaffold de S53P4/Na-alg imerso em SBF por 0, 3, 7 e 14 dias é 

apresentado na Figura 23. A banda em 1001 cm
-1

, correspondente ao estiramento Si–O–Si, 

apresentou deslocamento para 1049 cm
-1 

com aumento no tempo de imersão em SBF. Esse 

deslocamento é atribuído a formação de grupos PO4
-3 

com o aumento no tempo de imersão,
 

sendo a banda em 1049 cm
-1 

comumente reportada para hidroxiapatita 
143,144

. Também é 

possível observar a formação de bandas de ligação PO4
-3 

em 603 e 561 cm
-1 145

, com maior 

definição após 14 dias de imersão e o surgimento de uma banda correspondente à ligação Si-

O-Si em 795 cm
-1 

 
137

. A formação de grupos PO4
-3

 indica a precipitação de apatita na 

superfície do vidro com o aumento no tempo de imersão. Associando estes grupos ao 

aumento de intensidade do grupo carbonato CO3
2-

 em 1417 cm
-1

, pode-se inferir que houve a 

formação de hidroxiapatita carbonatada, como esperado para vidro bioativo imerso em SBF 

138,146
. 
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Figura 23. Espectros de FT-IR do scaffold de S53P4/Na-alg após 3 dias (A), 7 dias (B) e 14 dias (C) 

de imersão em fluido corpóreo simulado. 

A Figura 24 apresenta a microscopia eletrônica de varredura do scaffold após 3, 7 e 

14 dias de imersão em SBF. Pode-se observar que os scaffolds mantiveram sua coesão 

estrutural durante todo o período estudado, mantendo a forma do filamento mesmo após 14 

dias de imersão. A formação de material precipitado condiz com o observado na análise FT-

IR, indicando a precipitação de apatita sob o material. É possível observar um aumento 

significativo na quantidade de material precipitado com o aumento do tempo de imersão. Com 

3 dias de imersão, é possível observar precipitados pontuais na matriz de vidro e Na-alg. Após 

7 dias de imersão, é possível observar que uma maior exposição do Na-alg na matriz, 

indicando dissolução do vidro, e uma alteração na morfologia da matriz de vidro, indicando 

também a precipitação de apatita em toda sua superfície, reforçando os resultados de FT-IR. 

Após 14 dias de ensaio, a superfície se encontra totalmente recoberta, incluindo a superfície 

do Na-alg. 
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Figura 24. Imagens de microscopia eletrônica de varredura do scaffold de S53P4/Na-alg após 3 dias 

(A), 7 dias (B) e 14 dias (C) de imersão em fluido corpóreo simulado. 

4.3.3. Viabilidade celular e interação célula/material 

A Figura 25 apresenta a viabilidade celular dos scaffolds de S53P4/Na-alg 

determinada com base atividade metabólica de células MC3T3-E1. Pode-se ser observado que 

os scaffolds apresentaram viabilidade celular de 61% em relação ao controle após 2 dias de 

incubação. Em 7 e 14 dias, houve um aumento na viabilidade celular dos scaffolds, se 

mostrando equivalente ao controle (p > 0,05 em Tukey) com valores superiores a 100%.  

O resultado de interação célula/material dos scaffolds de S53P4/Na-alg, apresentado 

na Figura 26, foi condizente com o teste de viabilidade celular. Não foi possível observar 

células aderidas à superfície do scaffold com 2 dias de incubação. No entanto, após 7 dias, foi 

possível observar células MC3T3-E1 ao longo de toda superfície do scaffold. Com 14 dias de 

incubação, os filamentos dos scaffolds estavam totalmente recobertos com uma camada de 

MC3T3-E1. Esses resultados indicam que a ação citotóxica do vidro S53P4 prevalece nos 2 

primeiros dias, e após esse período, ele atua na regeneração tecidual, auxiliando na adesão e 

proliferação celular. 
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Figura 25. Viabilidade celular indireta dos scaffolds de S53P4/Na-alg em comparação ao controle, 

determinada com base na atividade metabólica de células MC3T3-E1.  

(* indica diferença com o controle, p < 0,05). 

 

Figura 26. Microscopia eletrônica de varredura dos scaffold de S53P4/Na-alg após 2, 7 e 14 dias de 

incubação em contato com células MC3T3-E1.  
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4.3.4. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de S53P4/Na-alg. 

A Figura 27 apresenta o resultado da ação antimicrobiana do scaffold de S53P4/Na-

alg pelo teste de disco-difusão em ágar. É possível observar que os scaffolds apresentaram a 

formação de um halo de inibição contra todos os inóculos estudados. No teste contra C. 

albicans e S aureus, os scaffolds apresentaram comportamento regular, com a formação de 

um halo de inibição bem definido, enquanto contra a E. coli apresentaram comportamento 

irregular.  

Em contato com S. aureus, os scaffolds apresentaram um halo de inibição igual a 

20,34 ± 0,46 mm, sendo esse valor superior ao halo observado para tetraciclina, de 14,07 ± 

1,25 mm (p < 0,05 em 2 sample-t). Em contato com C. albicans, os scaffolds apresentaram a 

formação de um halo de inibição de 13,98 ± 0,41 mm, sendo esse valor pouco superior ao 

diâmetro do scaffolds, enquanto a anfotericina apresentou a formação de um halo com 

diâmetro de 30,58 ± 4,93 mm (p < 0,05 em 2 sample-t). Portanto, pode-se afirmar que os 

scaffolds apresentaram ação antimicrobiana contra estes dois inóculos, com uma resposta 

significativa contra S. aureus e uma resposta inferior contra C. albicans.  

Contra E. coli, os scaffolds apresentaram a formação de um halo de inibição irregular 

de 17,09 ± 0,65 mm, crescimento microbiano entre 17,09 ± 0,65 mm e 26,72 ± 1,12 mm e a 

formação de um novo halo entre 26,72 ± 1,12 mm e 36,85 ± 1,70 mm. O halo de inibição do 

controle de tetraciclina apresentou diâmetro de 30,29 ± 0,95 mm. O halo de inibição de 17,09 

± 0,65 mm indica que o scaffold apresentou inferior a tetraciclina (p < 0,05 em 2 sample-t nos 

dois casos), enquanto o halo de inibição de 36,85 ± 1,70 mm apresentou resposta superior (p 

< 0,05 em 2 sample-t nos dois casos). Esse ensaio foi realizado em duplicata para E. coli e 

esse comportamento irregular com a formação de dois halos de inibição foi observado em 

ambos os casos. 
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Figura 27. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de S53P4/Na-alg pelo teste de disco-difusão em 

ágar contra S. aureus, E. coli e C. albicans: diâmetro do halo de inibição (A) e fotografias das placas 

Petri com os sacaffolds (B) em comparação com o conrole positivo (Ampicilina para S. aureus, 

Tetraciclina para E. coli e Anfrotericina para C. albicans). (todos os grupos apresentaram diferença 

com o controle, p < 0,05). 

A Figura 28 apresenta a inibição obtida após o ensaio de turbidez, calculada com base 

em leituras de absorbância do conteúdo de cada poço. Pode-se observar que o controle 
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positivo, referente à inibição dos scaffolds em contato com meio de cultura, apresentou um 

desvio padrão superior ao meio de cultura puro para as análises com E. coli e S. aureus. Esse 

comportamento indica dissolução irregular do vidro em Muller Hilton, utilizado como meio 

de cultura para ambos microrganismos. Os controles negativos, referentes ao inóculo em 

contato com o meio de cultura, apresentaram maior turbidez do que os poços contendo apenas 

meio de cultura, apresentando crescimento microbiano adequado. No entanto, os controles 

negativos da análise com S. aureus e C. albicans apresentaram variação de 10 e 12%, 

respectivamente. Isso indica uma pequena variação no crescimento microbiano em cada poço. 

Quando em contato com E. coli e S. aureus, os scaffolds apresentaram comportamento 

semelhante ao controle positivo, com inibição de 100% contra ambas bactérias. Em 

contrapartida, embora o controle positivo tenha apresentado comportamento regular no ensaio 

com C. albicans, foi observada uma grande variação no percentual de inibição quando em 

contato com o scaffold, de 61 ± 38 %. 

 

Figura 28. Inibição calculada com base na turbidez dos poços contendo: scaffold em contato com o 

inóculo e com o meio de cultura, meio de cultura puro, meio de cultura em contato com o scaffold 

(controle positivo) e inóculo e meio de cultura (controle negativo). 

A Figura 29 apresenta as placas contendo o conteúdo de cada poço após a incubação 

por 24 h. Pode-se perceber que os controles dos inóculos apresentaram crescimento 

antimicrobiano para todas as diluições estudadas enquanto os meios de cultura não 
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apresentaram crescimento. É possível observar a formação de precipitado no controle do 

scaffold com Muller Hinton, indicando dissolução do scaffold no meio de cultura, não sendo 

possível observar esta formação para as diluições. O mesmo comportamento foi observado 

para o scaffold com E. coli e S. aureus, indicando que não houve crescimento bacteriano. 

Também foi observado o mesmo comportamento do scaffold em contato com o meio BHI e 

com C. albicans, sem a formação de colônias. Portanto, não foi possível realizar contagem de 

CFU, sendo observada inibição completa contra todos os inóculos estudados. 

 

Figura 29. Fotografias das placas Petri após análise para contagem de CFU para todos os inóculos 

estudados. 

Comparando os resultados obtidos com os três ensaios, fica claro o forte efeito 

antimicrobiano do scaffold de S53P4/Na-alg contra os 3 inóculos estudados. Embora a leitura 

da turbidez do conteúdo do poço para C. albicans tenha apresentado 61 ± 38 % de inibição, 

não foi observada a formação de CFUs após a incubação do conteúdo do poço na placa Petri, 

indicando que a variação na turbidez é referente à presença de biomassa morta na suspensão. 

Com isso, fica evidenciado um forte efeito bactericida e fungicida contra E. coli, S. aureus e 

C albicans com uma concentração de 10
3
 células/mL. Pelo ensaio de disco-difusão em ágar, 

também é notória a capacidade do scaffold de S53P4/Na-alg de inibir a proliferação dos 

microrganismos mesmo com uma maior concentração, de 10
8
 para E. coli e 10

6
 para S. aureus 

e C. albicans. No entanto, o comportamento irregular observado para E. coli e o pequeno halo 

formado contra C. albicans em comparação ao agente antifúngico indicam que a ação 

antimicrobiana do scaffold é menor para maiores concentrações de inóculo.  
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1. Conclusão 

Scaffolds de S53P4/Na-alg foram produzidos com sucesso por meio da impressão 3D 

via extrusão direta de pasta (DIW). Os scaffolds de S53P4/Na-alg apresentaram uma forte 

ação antimicrobiana contra S. aureus, E. coli e C. albicans, com concentrações de 10
3 

células/mL, apresentando inibição completa do crescimento de microrganismos após 24 h de 

incubação pelo método de turbidez e contagem de CFUs. Também foi observada ação 

antimicrobiana contra esses microrganismos com concentrações maiores (10
8
 para E. coli e 

10
6
 para S. aureus e C. albicans) utilizando o método de difusão em ágar. 

Quanto a seu comportamento biológico in vitro, os scaffolds de S53P4/Na-alg 

apresentaram capacidade de biomineralização in vitro, com a formação de apatita na 

superfície do material após 3 dias de ensaio, sendo esse um indicativo de sua elevada 

bioatividade. Além disso, foi observada adesão e proliferação de células pré-osteoblástos 

MC3T3-E1 na estrutura do scaffold e uma viabilidade celular superior a 100% após 7 dias de 

ensaio. 

A consolidação estrutural dos scaffolds de S53P4/Na-alg foi conseguida sem o 

emprego do processo de sinterização. A imersão dos scaffolds em solução de cloreto de cálcio 

levou à reticulação da estrutura do alginato e à precipitação de carbonato de sódio 

pontualmente ao longo da estrutura do scaffold. Mesmo com a imersão em SBF por 14 dias, o 

scaffold manteve fidelidade à geometria programada, sem apresentar liberação de particulado 

cerâmico para o meio. 

Sendo assim, scaffolds de S53P4/Na-alg produzidos por DIW apresentam potencial de 

uso como enxerto sintético para aplicação na engenharia tecidual, principalmente no 

tratamento de defeitos e infecções ósseas na medicina e odontologia, uma vez que esses 

scaffolds combinam elevada bioatividade e excelente atividade antimicrobiana. 
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5.2. Sugestão para trabalhos futuros 

Esse projeto apresentou uma metodologia para produção de scaffolds de S53P4/Na-alg 

pelo método de DIW e evidenciou sua atividade antimicrobiana e capacidade de 

biomineralização em SBF. Recomenda-se como sugestão para trabalhos futuros: 

 

1. Produzir scaffolds de S53P4/Na-alg com diferentes geometrias e valores de 

preenchimento para avaliar sua influência na resposta mecânica e na adesão e 

proliferação de osteoblastos. 

2. Avaliar a resposta biológica in vivo em modelo de camundongo ou coelho para 

avaliar o potencial de regeneração do scaffold de S53P4/Na-alg; 

3. Explorar a atividade antimicrobiana contra outros microrganismos reportados em 

quadros de osteomielite e outras infecções ósseas, além dos explorados nesse 

trabalho, tais como S. epidermidis, P. aeruginosa ou Veillonella. 

 

5.3. Trabalhos oriundos dessa dissertação 

Resumo publicado em anais de congresso: 

OLIVEIRA, RODRIGO L. M. S.; ALVES, A. P.; FERREIRA, I. M.; de MORAES, E. 

G.; MOTISUKE, M.; de OLIVEIRA, A. P. N.; TRICHES, E. S. Scaffolds vitrocerâmicos 

derivados de biovidro S53P4 obtidos por impressão 3D. In: 64° Congresso Brasileiro 

de Cerâmicas - 64° CBC, 2020, Águas de Lindóia, SP. Anais do 64° CBC, 2020. v. 64. 

https://www.abc. 

OLIVEIRA, RODRIGO L. M. S.; ALVES, A. P.; TRICHES, E. S. Propriedades 

reológicas de pastas de vidro S53P4 e alginato de sódio para produção de scaffolds 

por impressão 3D. In: IX Simpósio de Ciência e Engenharia de Materiais – IX SiCEMat 

da UNIFESP, 2021, São José dos Campos, SP. 
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6. APÊNDICE 

6.1. Apêndice A: Teste preliminar de impressão de scaffolds de S53P4 com Pluronic® 127 

6.1.1. Objetivo 

A granulometria do vidro S53P4 sintetizado, apresentada junta a sua caracterização em 

4.1 Vidro S53P4, apresentou D90 de 11,6 μm, estando um pouco acima do diâmetro 

recomendado na literatura, de 10 μm 
147

. Para avaliar a aptidão do vidro ao processo de DIW, 

foi realizado um teste de impressão preliminar, utilizando uma pasta contendo pó vidro S53P4 

e uma solução de Pluronic® 127. Este trabalho foi apresentado junto à caracterização do vidro 

S53P4 no 64° Congresso Brasileiro de Cerâmicas na forma de pôster. 

 

6.1.2. Metodologia 

O vidro S53P4 foi sintetizado pelo método de fusão-resfriamento, vertendo o material 

fundido a 1360 °C em água destilada a temperatura ambiente e moído em 3 etapas em moinho 

de bolas horizontal e moinho de alta energia. Mais detalhes da síntese e moagem do vidro 

podem ser encontrados no tópico 3.1 Obtenção do vidro S53P4. A pasta preparada continha 

48% em massa do pó de vidro S53P4 e 52% em massa de solução de Pluronic® 127 (20% em 

massa). A pasta foi caracterizada quanto a sua reologia seguindo a metodologia descrita em 

3.2.1 Preparo da pasta e análises reológicas. Os scaffolds foram projetados com 

preenchimento de 30%, com geometria cilíndrica (diâmetro igual a 10 mm) e poros 

quadrados. A impressão foi realizada em uma impressora DuraPrinter® E01, utilizando um 

bico de impressão cônico com abertura de 580 µm e velocidade de impressão igual a 10 

mm/s. Após a impressão, os scaffolds foram secos por 24 h em temperatura ambiente com 

umidade controlada. Essa etapa foi realizada no Laboratório VITROCER, da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC em parceria com o Prof. Dr. Antonio Pedro Novaes de 

Oliveira. 

 

6.1.3. Resultados e Discussão 

A Figura A1 apresenta o comportamento reológico da pasta preparada, incluindo a 

análise de seu comportamento tixotrópico (Figuras A1.A e A1.B), a correlação do 
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comportamento de tensão da pasta com o modelo teórico de Herschel–Bulkley (Fig. A1.C) e a 

análise oscilatória sob taxa de cisalhamento constante (Figura A1.D).  

Pode-se observar nas Figuras A1.A e A1.B que a pasta apresentou comportamento 

pseudoplástico e tixotrópico, indicando amolecimento reversível sob tensão, o que auxilia na 

extrusão da pasta. Na Figura A1.C, a curva de fluxo foi ajustada ao modelo de Herschel–

Bulkley, apresentando elevada correlação (R
2
 = 0,9888), sendo este o modelo esperado para 

bom desempenho da pasta durante a impressão. Foi observado um expoente de 

pseudoplasticidade igual a 0,88 e um baixo parâmetro de viscosidade (k = 0,53 Pa.s
n
) quando 

comparado a outros trabalhos na literatura (2 a 6 kPa.s
n
) 110. Um baixo valor de k está ligado à 

queda de viscosidade durante o cisalhamento, o que auxilia no escoamento durante a 

impressão. No entanto, a queda observada foi muito brusca, resultando em uma baixa 

viscosidade sob cisalhamento. Também é observado uma baixa tensão de escoamento (5,6 

Pa), e baixo módulos de armazenamento elástico e viscoso (inferiores a 2 kPa, Figura A1.D). 

Isso resulta em uma baixa capacidade de sustentação do scaffold, podendo resultar em seu 

colapso ou deformação devido ao empilhamento de diversas camadas, indicando que a pasta 

produzida ainda não está com o teor de sólidos e a concentração do Pluronic® 127 otimizados 

para o processo de DIW. 

  

Figura A1. Comportamento reológico da pasta de vidro S53P4 com Pluronic® 127: (A) 

curva de fluxo (B) curva de viscosidade em função da taxa de cisalhamento; (C) ajuste do 

modelo de Herschel–Bulkley; e (D) comportamento reológico em regime oscilatório. 
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Durante o processo de impressão, não foi observada obstrução da agulha ou variação 

de fluxo da pasta. A Figura A2 apresenta os scaffolds de S53P4 produzidos logo após o 

processo de impressão. Pode-se observar, que houve uma falha de empilhamento durante da 

impressão, indicada na figura (círculo), corroborando com a necessidade da otimização 

reológica da pasta observada nas análises reológicas.  

No entanto, com os resultados desse teste preliminar, pode-se concluir que é possível 

produzir scaffolds de S53P4 por DIW usando partículas de vidro com o diâmetro médio um 

pouco acima do recomendado na literatura 
147

, utilizando um bico de impressão igual a 580 

μm. Portanto, foi dada sequência a produção da pasta de S53S4/Na-alg para obtenção de 

scaffolds S53P4 pela técnica de DIW.  

 

Figura A2. Scaffolds produzidos com vidro S53P4 e Pluronic® 127 pela técnica de DIW. 

6.1.4. Conclusão 

Por meio da produção da pasta de vidro S53P4 e Pluronic® 127, foi possível obter 

scaffolds vitrocerâmicos derivados do vidro S53P4 utilizando a técnica de DIW. Portanto, a 

granulometria do vidro se mostrou adequada para o processo de DIW utilizando o bico de 

impressão de 580 µm. No entanto, os scaffolds produzidos apresentaram defeitos estruturais 

devido à ausência de um fluxo continuo durante o processo de impressão, reforçando a 

importância da otimização reológica da pasta para produção de scaffolds fiéis ao modelo 

programado.   
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