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Resumo  

Uma importante área da Engenharia de materiais é o desenvolvimento de biomateriais 

aplicados a área da saúde. Um biomaterial que vem sendo muito estudado é o 

scaffolds, estrutura tridimensional semelhante ao tecido ósseo natural, cuja função é 

auxiliar esse tecido a se regenerar em caso de fraturas. O interesse na área se dá 

principalmente pela grande quantidade de casos de fraturas ósseas causadas por 

acidentes e fraturas patológicas como a osteoporose. O desenvolvimento dos 

scaffolds tem sido focado não apenas no reparo das fraturas, mas também em 

problemas associados a infecções causadas por agentes infecciosos ao tecido ósseo, 

que são recorrentes, seja por contato direto ou pela corrente sanguínea, como a 

osteomielite. Estudou-se scaffolds de vitrocerâmicas derivados de biovidro 45S5 e de 

cimento de wollastonita com 1% de NCC, ambos, com boas propriedades de interação 

com os tecidos vivos, como já relatados na literatura, recobertos com NPs de 

propriedades antibacterianas. O objetivo foi obter um scaffold promissor para 

recuperação de tecidos ósseos, sendo biocompatível, bioativo e biodegradável, 

favorecendo a regeneração do tecido e evitando doenças infecciosas como a 

osteomielite. As NPs foram estudadas quanto à biocompatibilidade, bioatividade e 

ação antimicrobiana. Os scaffolds de vitrocerâmicas foram produzidos pelo método 

de gelcasting e impressão 3D, os scaffolds de cimento de wollastonita por sol-gel e 

foram caracterizados por DRX, MEV, densidade, porosidade, bioatividade e ação 

antimicrobiana. Os scaffolds de vitrocerâmicas foram citotóxicos para o crescimento 

celular, porém demonstraram excelente atividade antimicrobiana. As CuO B NPs, 

apresentaram boa inibição no crescimento de bactérias e foram selecionadas para 

recobrir o scaffold de cimento de wollastonita que inicialmente apresentou inibição do 

crescimento celular, porém, após um período de 4 dias às células começaram a se 

aderir e crescer no material. Esse resultado é interessante para a aplicação do 

material em regeneração tecidual, pois indica que nos primeiros dias em contato com 

o meio biológico pode haver a inibição de crescimento de E. coli e S. aureus, o que 

evitaria complicações pós-cirúrgicas, e em seguida, seria iniciada a fase de 

regeneração do tecido. 

 

Palavras-chaves: scaffolds, biovidro 45S5, cimento de wollastonita, 

incorporação de nanopartículas, bioatividade, ação antimicrobiana.  
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Abstract 

An important area of activity of Materials Engineering is the development of 

biomaterials applied to the health area. A biomaterial that has been extensively studied 

is the scaffold, three-dimensional structure that have characteristic similar to those of 

natural bone tissue, whose function is to help this tissue to regenerate in case of 

fractures. The interest in the area is mainly due to the large number of cases of bone 

fractures caused by accidents and pathological fractures, as a result of osteoporosis, 

among other diseases. The development of the scaffolds has been focused not only 

on fracture repair, but also on problems associated with cases of infections caused by 

infectious agents that affect bone tissue and are recurrent, either through direct contact 

or through the bloodstream, with as the osteomyelitis. Glass ceramic scaffolds derived 

from 45S5 bioglass and wollastonite cement with 1% NCC were studied, both with 

good interaction properties with living tissues, as already reported in the literature, 

coated with NPs with antibacterial properties. The objective was to obtain a promising 

scaffold for bone tissue recovery, being biocompatible, bioactive and biodegradable, 

favoring tissue regeneration and preventing infectious diseases such as osteomyelitis. 

NPs were studied for biocompatibility, bioactivity and antimicrobial action. The glass-

ceramic scaffolds were produced by gelcasting and 3D printing, the wollastonite 

cement scaffolds by sol-gel and were characterized by XRD, SEM, density, porosity, 

bioactivity and antimicrobial action. The glass-ceramic scaffolds were cytotoxic for cell 

growth, but showed excellent antimicrobial activity. The CuO B NPs showed good 

inhibition of bacterial growth and were selected to cover the wollastonite cement 

scaffold which initially showed inhibition of cell growth, however, after a period of 4 

days the cells began to adhere and grow in the material. This result is interesting for 

the application of the material in tissue regeneration, as it indicates that in the first days 

in contact with the biological medium, there may be an inhibition of the growth of E. 

coli and S. aureus, which would avoid post-surgical complications and thereafter 

promote the tissue regeneration. 

 

Keywords: scaffolds, 45S5 bioglass, wollastonite cement, nanoparticle 

incorporation, bioactivity, antimicrobial action. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tecido ósseo é responsável por dar estrutura, base, função de locomoção e 

proteção ao corpo. Uma característica importante é de estar em constante equilíbrio, 

quando danificados podem se regenerar formando um novo osso pelo processo de 

formação e reabsorção. Esse mecanismo de regeneração óssea é importante tanto 

para preservar e prevenir a degradação óssea, quanto para recuperar o osso de 

lesões causadas por impactos, fissuras (por desgastes) entre outras, sendo esses 

casos aumentados quando o tecido é afetado por doenças como osteoporose (JUDAS 

et al., 2012) e osteomielite (SPAZZIN, et al., 2004.). Devido ao aumento na expectativa 

de vida, a osteoporose, é considerada como um problema de saúde pública (“a 

epidemia do século XXI”), pois, atinge homens e mulheres de diferentes faixas etárias 

e normalmente inicia-se na meia-idade e se intensifica com o avanço da idade (RIERA 

et al., 2003). Anualmente, estima-se que ocorram cerca de 9 milhões de fraturas, uma 

a cada 3 segundos, que acontecem devido à osteoporose (BOFFA,2014). E mesmo 

que o tecido ósseo tenha propriedades regenerativas, em casos em que a fratura é 

grande, o mecanismo de regeneração é insuficiente para prover o reparo e uma 

cicatriz fibrosa é formada (OLIVEIRA et al., 2010; SOUZA, et al., 2018.). Logo, um dos 

grandes desafios enfrentados por profissionais da área da saúde é acelerar a 

reparação ou recuperação de tecidos ósseos defeituosos ou fraturados por acidentes 

de impacto ou devido à fragilidade do tecido causado pela osteoporose que atinge 

principalmente pessoas mais idosas.  

Outra problemática envolvida refere-se à indução de doenças infecciosas 

associadas ao contato de bactérias por alguma via ao tecido ósseo, essas doenças 

podem ser consequências dos riscos de contaminação  que pode ocorrer, entre 

outros, durante o procedimento cirúrgico pelo contato direto com o defeito, por  

contaminação dos materiais de implante ou devido à adsorção de bactérias 

endógenas e uma das doenças de maior destaque é a osteomielite, afetando de 5% - 

50% dos casos de fraturas reparadas por implantes (REIS  JÚNIOR, 2014). Tendo em 

vista que há muitos casos de lesões ocasionadas por acidentes que podem levar a 

lesões com  fraturas, seja no trânsito, acidentes domésticos, quedas, pancadas, 

fraturas patológicas devido ao  enfraquecimento dos ossos (osteoporose), como 

contaminações bacterianas entre outras, faz-se necessário um biomaterial de 

reparação óssea  que além de auxiliar na regeneração do tecido também tenha 
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atividade antimicrobiana contra bactéria gram-negativa e gram-positiva, já que, o atual 

uso indiscriminado de antibiótico em casos de infecções possuem as problemáticas 

de tornar  as bactérias cada vez mais resistentes e no caso de infecção do tecido 

ósseo, a destruição e necrose óssea  progressivas que afeta o fluxo sanguíneo local 

e impede a ação apropriada dos antibióticos (CARVALHO, 2013).  

Há uma diversidade de estudos de técnicas de obtenção dos scaffolds com 

estrutura mais próxima ao tecido ósseo, ou seja, com alta porosidade, com poros 

interconectados e com tamanhos mínimos de 100 μm, sendo que, quanto maior o 

tamanho dos poros melhor a vascularização e oxigenação favorecendo assim a 

osteogênese direta (KARAGEORGIOU et al., 2005). A obtenção dos scaffolds com 

tais características pode ocorrer pelo método de adição de agente porogênico,, freeze 

casting, pela técnica da réplica usando esponjas poliméricas, sol-gel, gelcasting por 

espuma, impressão 3D e outros (HAMMEL et al., 2014; FOOK et al., 2010; BARBOSA 

et al., 2015;  GUIMARÃES et al., 2016; MEDEIROS et al., 2017; MATOZINHOS et al., 

2017; ZHONG et al., 2017; DE  PAULA et al, 2018; FERESHTEH, 2018; DOS 

SANTOS, 2019; SILVA, 2017; PINHEIRO, 2019.). Os scaffolds estudados neste 

trabalho foram produzidos pelas técnicas de gelcasting, sol-gel e via impressão 3D.  

Ainda que os scaffolds possam ser produzidos com diferentes tipos de materiais 

e por diversos processos, o maior obstáculo enfrentado atualmente é obtenção de um 

scaffold que apresente maior inibição à proliferação de bactérias causadoras de 

infecções e ao mesmo tempo que permita a proliferação das células embrionárias e 

osteoblásticas necessárias para crescimento do tecido ósseo. Desta forma, o objetivo 

desse trabalho é estudar o recobrimento de scaffolds biocerâmicos, utilizando 

diferentes tipos de nanopartículas, com intuito de melhorar as propriedades que 

induzem a regeneração óssea e que ao mesmo tempo possa inibir a ação indesejada 

de bactérias no local do implante. Visando aumentar a bioatividade dos scaffolds 

cerâmicos e atribuir atividade antimicrobiana ao material, o presente projeto propõe 

modificá-los (recobri-los) com diferentes tipos de nanopartículas. Serão estudados o 

recobrimento do scaffold com nanopartículas de ZnO (ZnO NPs), nanopartículas de 

CuO (CuO NPs) e pontos quânticos ternários de CuInS/ZnS (QDs), os quais podem 

ter atividade antimicrobiana intensificada por irradiação com luz UV-visível, utilizando 

a câmara de irradiação da Biopdi e irradiação a laser de 665 nm, respectivamente.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Tecido ósseo 

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo formado por células de osteoblastos e 

osteoclastos, ele é composto, principalmente, por cristais de fosfato de cálcio na forma 

de hidroxiapatita (fase mineral) que resulta numa estrutura rígida com maior 

resistência à compressão e por colágeno (fase orgânica) que fornece uma certa 

elasticidade ao tecido. O tecido maduro (Figura 1) pode ser classificado por esponjoso 

(trabecular) e cortical (compacto). O tecido ósseo esponjoso, 20% da massa 

esquelética, possui uma forma tridimensional constituída por trabéculas entre 100 e 

150 µm de espessura (lamelas ósseas) e cavidades intercomunicantes ocupadas por 

medula óssea. Já o tecido cortical, 80% da massa esquelética, é composto por 

colunas cilíndricas com 150 a 300 µm de diâmetro, está situado externamente, em 

relação ao tecido ósseo esponjoso, e atua como suporte e proteção (MACHADO, 

2007; JUDAS et al., 2012).  

 

Figura 1. Amostra de osso seco diafisário (a) Imagem obtida por Microscopia óptica de luz 
convencional, tecido ósseo cortical (seta cheia) e (b) Imagem obtida por Microscopia 

eletrônica de varredura, tecido ósseo esponjoso.  (adaptada de CASTIGLIA et al., 2009). 

 

Uma das principais características do tecido ósseo é a capacidade de 

regeneração frente a algum tipo de defeito. A regeneração do tecido ocorre com ação 

das células de osteoblastos que formam e mineralizam a matriz óssea e das células 

de osteoclastos que promovem a reabsorção óssea do tecido imaturo e o substituí por 

um tecido ósseo maduro (JUDAS et al, 2012). Para que os osteoclastos consigam 
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realizar a etapa de reabsorção óssea é necessário a presença de células 

osteoblásticas. Os osteoblastos, são células da medula óssea responsáveis por 

produzir os fatores de diferenciação e ativação que os osteoclastos precisam. E esse 

processo ocorre através dos sistemas de sinalização celular RANKL/RANK/OPG, 

representado na Figura 2 (JUDAS et al., 2012). 

 

  

Figura 2. Representação do processo de diferenciação dos osteoclastos por intervenção 
direta dos osteoblastos, sistema RANKL/RANK/OPG (JUDAS et al., 2012). 

 

Na superfície dos osteoblastos existe uma proteína chamada RANKL que se liga 

ao receptor de ativação do fator nuclear Kappa B e esse receptor, conhecido como 

RANK, se encontra na superfície dos precursores dos osteoclastos. Assim, quando os 

dois se conectam ocorre a maturação e ativação dos osteoclastos. Porém, o 

osteoblasto também possui em sua superfície uma outra proteína, a osteoprotegerina 

(OPG), que possui grande afinidade com a proteína RANKL. Neste caso, a ligação 

(RANKL/OPG) acaba impedindo ou bloqueando a ligação do RANKL ao seu receptor 

RANK. Logo, a OPG reduz a ativação de osteoclastos e consequentemente 

diminuição do processo de reabsorção óssea. Esse mecanismo de regeneração 

óssea é importante tanto para preservar e prevenir a degradação óssea, quanto para 

recuperar o osso de lesões causadas por impactos, fissuras (por desgastes) entre 

outras, sendo esses casos aumentados quando o tecido é afetado pela doença 

osteoporose (JUDAS et al., 2012). Porém, essa regeneração pode durar vários meses 

para se constituir, estima-se que em adultos de 10 a 30% da massa óssea é 

restabelecida a cada ano (MACHADO, 2007).    
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2.2 Osteoporose 

A osteoporose é uma doença osteometabólica conhecida por diminuir 

progressivamente a massa óssea do corpo e consequentemente aumentar sua 

fragilidade, causando o aumento no risco de fraturas ósseas. Quando a perda do 

tecido ósseo é mais branda temos o estágio de osteopenia do osso, e perdas maiores 

da massa óssea são classificadas por osteoporose, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura do osso trabecular de vértebras humanas. a) 
Normal, b) Osteopênica e c) Osteoporótica (BOFFA, 2014). 

 

A osteoporose é identificada através de análises de fatores clínicos e pela 

medida da densidade mineral óssea (DMO), que avalia a grama de mineral por 

centímetro quadrado avaliado (g/cm2). Para identificação a DMO do paciente é 

comparada a DMO de um jovem saudável do mesmo sexo (padrão normal), no qual, 

calcula-se o desvio padrão (DP) da diferença entre a DMO do paciente e o padrão 

normal (Tabela 1), e quando o valor de DMO está abaixo de -2,5 DP da média do 

adulto jovem de referência o diagnóstico é de osteoporose.  

 

Tabela 1. Critérios densitométricos da Organização Mundial da Saúde (JÚNIOR, 
2014) 

Diagnóstico Valor T 

Normal acima de -1 

Osteopenia Entre -1 e -2,5 

Osteoporose abaixo de -2,5 

Osteoporose estabelecida abaixo de -2,5 com caso de fraturas por fragilidade óssea. 

* Critérios aplicados para coluna lombar, colo do fêmur ou terço médio do rádio. 
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O desenvolvimento do corpo nos primeiros anos de vida é muito importante, pois 

é nessa fase que o corpo adquire a maior parte da massa óssea (~90%) e no passar 

dos anos o corpo pode por alguns fatores, perder parte dessa massa (Figura 4) com 

diminuição DMO. Uma das “magias” do corpo humano está na capacidade de 

regeneração, porém alguns fatores como avanço da idade, doenças, efeitos de usos 

de medicamentos, mau condicionamento físico (sedentarismo), hábitos alimentares 

não saudáveis, excesso de peso, desregulação hormonal, período pós-menopausa e 

outros afeta o mecanismo de regeneração do tecido (LINARD, et al., 2020.; PIRES, et 

al., 2022; AMBROSIO, 2019. MALHEIROS-SOUZA, et al., 2022.).  

 

Figura 4. Tomografia computadorizada: (a) Osso normal e (b) Osso com redução da DMO, 
com osteoporose. Fonte: AMBROSIO, 2019. 

 

No Brasil aproximadamente 10 milhões de pessoas são acometidas por essa 

doença óssea, com consequente fragilidade e maior vulnerabilidade a quedas e 

fraturas, e 160 milhões é a estimativa dos custos com tratamento da doença para o 

ano de 2050 (SOARES, et al., 2019.). Uma das formas de tratamento de fraturas 

ósseas é o uso de implante para reparar ou substituir o tecido danificado, porém há 

pontos negativos como elevado custo do tratamento, possibilidade de ocorrer infecção 

como osteomielite durante o procedimento cirúrgico, falhas e rejeição pelo corpo 

(AMBROSIO, 2019).  

 

2.3 Osteomielite 

A osteomielite é um processo inflamatório agudo ou crônico que atinge o tecido 

ósseo contaminado por um agente infeccioso (CAMPANINI et al, 2015). Ao vencer os 

mecanismos de defesa locais, as bactérias, introduzem-se nas regiões medulares do 

osso, podendo lesionar a cortical óssea e o periósteo sendo capaz de causar colapso 

vascular, estase venosa e isquemia desfigurando e desestabilizando o tecido ósseo 



33 
 

tornando-o avascular, permitindo o acúmulo de micro-organismos, a constante 

formação de pus no local e promovendo a ocorrência de fístulas e abscessos mucosos 

ou cutâneos (SPAZZIN et al, 2004; REIS JÚNIOR, 2014).  

Segundo Lima e Zumiotti, baseados na especificação de Waldvogel, por 

aplicabilidade clínica as osteomielites são classificadas pelo mecanismo de infecção 

óssea e localização (hematogênica, por contiguidade e por osteomielite da coluna 

vertebral) e subdivididas pelo tempo de infecção (aguda e crônica) conforme mostra 

a Tabela 2.  

 

Tabela 2. Classificação das osteomielites segundo Lima e Zumiotti (CARVALHO, 
2013) 

Mecanismo de infecção 
óssea e localização  

Características 

Hematogênica  
Secundária ao transporte bacteriano pelo sangue. 
Com maior número de infecções em crianças. 

Por contiguidade 

Inoculação bacteriana secundária a uma infecção 
de partes moles adjacentes. 

Inoculação bacteriana diretamente no foco de 
fratura.  Inclui as osteomielites pós-fraturas 
expostas e pós-operatórias. 

Osteomielite da coluna 
vertebral 

Por disseminação hematogênica. Disco vertebral 
pouco vascularizado que prejudica o tratamento. 

Tempo de infecção  Características 

Aguda  
Casos iniciais de osteomielite, com menos de 
quatro semanas de evolução 

Crônica  
Casos com mais de quatro semanas de evolução, 
normalmente recorrência de casos agudos. 

 

Dentre os principais agentes infeccioso, responsáveis por causar a osteomielite 

estão o Staphylococcus aureus (S. aureus) e os bacilos gram-negativos (BGN) como 

a Escherichia coli (E. coli) (CARVALHO, 2013). S. aureus são bactérias gram-positivas 

normalmente relacionadas a infecções da pele e tecidos moles, é o agente mais 

recorrente desta patologia devido a diversos fatores que o tornam mais potentes por 
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agir na adesão extracelular e livrar-se dos mecanismos de defesa do hospedeiro. Ele 

consegue se instalar em células epiteliais por meio de proteínas (fibronectina) 

presentes em sua superfície de afinidade com receptores (integrina α5β1) presentes 

nas células epiteliais podendo migrar pela corrente sanguínea infectando diversos 

órgãos. Além disso, S. aureus pode ser internalizada por células do tecido ósseo, 

atuando com outras colônias de Staphylococcus na produção de um biofilme. O 

biofilme é uma camada gelatinosa de proteínas e polissacarídeos utilizada pelas 

bactérias como proteção à ação dos antibióticos (CARVALHO, 2013). Já os BGN 

como a E. coli são bactérias causadoras da osteomielite normalmente por contato 

direto ao tecido ósseo, como em procedimentos cirúrgicos ortopédicos com uso de 

implantes, são tidos por agentes de elevada virulência e constantemente são 

relacionados a infecções agudas e casos de traumas com fraturas expostas 

(CARVALHO, 2013) e infelizmente casos como esses são frequentes e a presença de 

tais lesões podem evoluir para osteomielite.  

 

2.4 Biomateriais 

Uma das vertentes de estudo da área de Engenharia de Materiais está no 

desenvolvimento de Biomateriais para área da saúde, ou seja, materiais que de 

alguma maneira interagem de forma positiva com o sistema biológico, seja para 

examinar, tratar, reparar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo 

(Figura 5), área chamada de engenharia de tecidos (MACHADO, 2007; O'BRIEN, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exemplos de aplicações dos biomateriais (Fonte: VOLKMER, 2006). 
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Os biomateriais podem ser de origem biológica ou sintética produzidos por 

materiais poliméricos, metálicos (ligas metálicas), cerâmicos ou compósitos (Tabela 

3), desde que estes sejam biocompatíveis, ou seja, o material e seus possíveis 

resíduos não podem ser prejudiciais ao organismo a curto e longo prazo (VOLKMER, 

2006; CERRUTI, et al., 2006.) e de acordo com a aplicação a que se destinam devem 

ser bioativo, biodegradável e até mesmo biomimético atuando ativamente no processo 

de recuperação de um tecido (PIRES, 2015). 

 

Tabela 3. Exemplos de biomateriais 

Biomateriais Exemplos de Aplicação 

Poliméricos 

- Poli (ácido lático-co-ácido glicólico): Como curativo (REZENDE, 2005). 
- Polipropileno (PP): Suturas e reparo de hérnias (BRANDALISE, 2012). 
- Poli(dimetilsiloxano) (PDMS): Suporte para crescimento celular (PIRES, 
2015). 

Metálicos/ 
Ligas 
metálicas 

- Prata: Agente antimicrobiano (NARCISO, 2019) 
- Liga Ni-Ti: Placas ósseas, stents, fios ortodônticos (RABELLO, 2011). 
- Aço inox 316L: Fixação ou redução de fraturas, instrumentos cirúrgicos 
(RABELLO, 2011). 

Cerâmicos 

- Alumina e Zircônia: próteses, parafusos para ossos, substituições 
segmentares de ossos e implantes dentários (PIRES, 2015). 
- Hidroxiapatita: cimento ósseo, suporte para crescimento ósseo, outros 
(BOSSU, 20015). 
- Biovidros (BG) e de vitrocerâmicas bioativos na Engenharia de tecidos 
(DAGUANO, 2011). 

Compósitos 

- Matriz Fosfato de Cálcio/Al2O3-α: Para Implante e Restituição Óssea 
(KARVAT, 2005). 
- Bioativo de biocerâmica em matriz polimérica: Para reconstrução do 
complexo zigomático orbitário (TURRER, 2008). 
- Compósito de hidroxiapatita / Ti-6Al-4V (GU, 2003): possível aplicação 
em próteses (GU, 2003) 

 

Quanto à interação (resposta Biológica) entre o implante e o tecido, os 

biomateriais podem ser classificados como: bioinertes, biotoleráveis, bioativos e 

reabsorvíveis. 
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Os biotoleráveis são os biomateriais que apresentam um tecido conjuntivo 

fibroso que diminui a interação biológica entre o implante e o tecido, entre eles estão 

os a maioria dos polímeros sintéticos como o polietileno de alta densidade linear 

(PEAD) e metais. Quanto maior a espessura da camada formada pelo tecido 

conjuntivo seja por liberação de monômeros, íons e outros menor a tolerância entre o 

tecido e o implante (SILVA, 2016) e (VOLKMER, 2006). 

Os biomateriais bioinertes apresentam uma maior resistência, porém, 

apresentam baixa interação química ou biológica entre o tecido e o implante, mas não 

são rejeitados pelo organismo, são tolerados. Como exemplos temos a Alumina (α-

Al2O3), zircônia, titânio e ligas de titânio e carbono. Muitas vezes passam por um 

processo de recobrimento, por um tecido fibroso, específico, para obter tais interações 

(SILVA, 2016; VOLKMER, 2006). 

Os biomateriais bioativos são aqueles que apresentam interação com o tecido 

e o implante (osteointegração) através de ligações químicas devido à similaridade 

entre ambos. Como exemplos temos a hidroxiapatita, vidro bioativos, cimento de 

wollastonita, as vitrocerâmicas e os compostos de fosfato de cálcio (SILVA, 2016; 

VOLKMER, 2006). 

Já os materiais reabsorvíveis, são aqueles ao interagir com o tecido ósseo 

promovem seu crescimento e sofrem biodegradação gradativas, sendo dissolvidos ou 

fagocitados e eliminados pelo corpo, propriedade importante pois não é necessária 

nenhuma intervenção cirúrgica para sua remoção. Como exemplo temos os fosfatos 

tricálcicos (α e β) e os poliglicólicos (SILVA, 2016; VOLKMER, 2006). 

Há uma gama de estudos na área de biomateriais voltados para aplicações de 

recuperação do tecido ósseo, a classe de biomateriais pode ser dividida em naturais 

ou artificiais. Inicialmente os procedimentos de reparos eram os autoenxertos (que 

utilizavam o material do próprio paciente), os aloenxertos (material retirado de um 

indivíduo da mesma espécie do paciente) e os xenoenxertos (retirados de uma outra 

espécie). Porém nem sempre era fácil o processo de retirada da amostra do próprio 

paciente, podia ser doloroso, limitado anatomicamente e até mesmo causador de 

infecções. E os materiais oriundos de outro paciente ou espécies, apresenta a 

dificuldade em encontrar o tecido para a grande demanda e possui além da 

possibilidade de infecção o risco de rejeição pelo paciente (OLIVEIRA, 2010).  
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 Surgiram, então, os enxertos aloplásticos (OLIVEIRA, 2010), uma classe de 

biomateriais artificiais que surgiram para suprir tais problemas, desenvolvidos pelo 

campo de pesquisa da engenharia de tecidos, onde o intuito de desenvolver 

substitutos biológicos para restaurar, manter ou melhorar a função do tecido 

(O'BRIEN, 2011).  Quanto aos substitutos biológicos, uma diversidade de scaffolds, 

naturais ou sintéticos, vêm sendo desenvolvidos e diferem-se por sua composição 

química, classificados como materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos ou 

compósitos (PRECHEUR, 2007).  

Os biomateriais metálicos se destacam por possuir boa resistência mecânica, à 

fadiga e à fratura, sendo muito utilizados como reforço estrutural (implantes dentários, 

substituições de ossos e articulações, entre outros). Os metais mais utilizados na área 

biomédica são os aços inoxidáveis, o titânio comercial e suas ligas, e as ligas à base 

de cobalto-cromo, mas possuem algumas limitações. Apesar de apresentarem certa 

resistência a corrosão, ao serem implantados e entrarem em contato com o fluido do 

corpo, as ligas metálicas podem sofrer com desgastes, variações de temperatura e 

pH, o que pode provocar a corrosão do mesmo e ainda uma possível liberação de 

partículas metálicas, indesejadas ao organismo (PIRES, 2015). 

Os poliméricos, que são macromoléculas de alta massa molar formadas 

unidades repetitivas de meros ao longo da cadeia principal, possuem a vantagem de 

fácil processamento e obtenção de materiais em diferentes formas, o que amplia os 

ramos de aplicações específicas na área da saúde. As limitações dos polímeros 

sintéticos são, normalmente, não apresentar grupos químicos propícios para interação 

celular e a possível geração de produtos tóxicos no processo de degradação. Os 

polímeros sintéticos mais utilizados na área de engenharia tecidual são os 

biorreabsorvíveis, que apresentam boa biocompatibilidade e os produtos de sua 

decomposição são eliminados do corpo. Sendo alguns deles, o poli (ácido lático) 

(PLA), o poli (ácido glicólico) (PGA) e o copolímero poli (ácido lático-co-ácido glicólico) 

(PLGA) (SANTOS JR, 2007). A desvantagem é que possuem baixa resistência 

mecânica, reduzem de tamanho ao longo do tempo, além de serem questionados 

quanto a interação entre célula e polímero, por possuírem superfície hidrofóbica, além 

de não serem isentos do risco de liberação de produtos tóxicos durante sua 

degradação (OLIVEIRA, 2010). 



38 
 

Já os biomateriais cerâmicos, como, a base de hidroxiapatita (HA), apresentam 

grande destaque na área da medicina (ortopédicas e odontológicas) com aplicação 

na recuperação e reposição de tecidos ósseos danificados. Seu grande emprego se 

deve a sua semelhança estrutural e similaridade química com as fases presentes nos 

tecidos calcificados, além da biocompatibilidade, baixa toxicidade, 

osteocondutividade, entre outras. Porém, uma das limitações são que possui um baixo 

índice de bioatividade (Ib) e uma branda taxa de degradação, assim novos estudos 

vêm sendo feitos para tentar melhorar tais propriedades e o biovidro (BG), material 

escolhido para este estudo, é um dos materiais que possui a vantagem de apresentar 

maior índice de bioatividade (classe A), ou seja, interagem bem com o tecido, Tabela 

4: 

 

Tabela 4. Índice de bioatividade (Ib) de diferentes biomateriais (GUASTALDI, 2010) 

Biomaterial Ib 
Classe de 
bioatividade 

Ligação 
com o osso 

Ligação com 
tecido mole 

Vidro bioativo (4555) 12,5 A Sim Sim 

Vidro bioativo (5254) 10,5 A Sim Sim 

Cerâmica bioativa (AW) 6,0  B Sim Não 

Hidroxiapatita (HA) 3,1 B Sim Não 

Alumina 0 - Não Não 

 

O scaffold de biovidro (BG), material inicialmente escolhido para este estudo, é 

uma cerâmica bioativa de composição SiO2-CaO-Na2O-P2O5, que apresenta boas 

propriedades de interação com os tecidos vivos e osteoindução. O mesmo, ao ser 

aplicado no reparo e regeneração óssea, apresenta a característica de produzir 

hidroxiapatita carbonatada biologicamente ativa, que aumenta a ligação interfacial ao 

tecido ósseo. Outra vantagem é que estudos mostraram que a dissociação iônica de 

sílica, cálcio e fósforo do biovidro ativam alguns genes de células osteoblásticas e a 

angiogênese in vitro e in vivo, ou seja, apresenta uma capacidade superior, aos 

implantes à base de hidroxiapatita, de estimular o crescimento ósseo (PIRES, 2015). 

Outro material avaliado foram os scaffolds de cimento de wollastonita. A 

wollastonita é um metassilicato de cálcio (CaSiO3) constituído por dois isomorfos de 



39 
 

transformação à uma temperatura próxima a 1125 ºC. Sendo eles, o de 

baixa temperatura que apresenta uma estrutura monoclínica (β-CaSiO3) ou 

simplesmente wollastonita e o de elevada temperatura, pseudowollastonita (triclínico). 

A fase triclínica reage com fluido fisiológico simulado (SBF) trocando os íons de cálcio 

da sua rede cristalina por íons H+ do SBF formando uma camada amorfa de sílica, 

consequentemente o pH aumenta até 10,5 dissolvendo parte da sílica amorfa e 

precipitando uma fase semelhante com a apatita na superfície da fase triclínica, 

tornando-se de grande potencial de aplicação na recuperação de tecidos ósseos (DE 

AZA, et al., 1996. ALMEIDA, et al.,2017).  

Em ambos os scaffolds de biovidro e wollastonita a presença da fase rica em 

silício podem, por meio de grupos silanóis, favorecer a adesão celular e a sua 

capacidade de regeneração óssea (CERRUTI, et al., 2006, NI, et al., 2006.). Deste 

modo, além da propriedade principal de biocompatibilidade é importante que os 

scaffolds sejam (KARAGEORGIOU, 2005; VOLKMER, 2006; HOLZAPFEL, 2013; 

SILVA, 2016; BOCCARDI, 2017): 

-    Bioativo interagindo com a interface do tecido; 

-    Biodegradável sendo incorporados ou absorvidos pelo tecido 

hospedeiro a uma velocidade proporcional a remodelação; 

-    Com poros interconectados de tamanhos entre 100 e 500μm 

proporcionando a vascularização e auxiliando na formação crescimento do tecido; 

-    Biofuncional com propriedades mecânicas adequadas para a função 

pelo tempo necessário; 

-    Facilitadores a formação de novos tecidos; 

-    Esterilizável para evitar indesejadas contaminações. 

Há muitos estudos de obtenção de scaffolds produzidos com diferentes tipos de 

materiais e processos (OLIVEIRA, et al., 2011.) como scaffold nanofibroso de 

polímero de argila bioativo obtido por eletrofiação (ULLAH, et al., 2022.), scaffold 

sintético polimérico via impressão 3D (DE PAULA NEVES, et.al., 2022), scaffold de 

biovidro pelo método de réplica (GÖGELE, et al., 2021) entre outros, porém, o 
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obstáculo maior, enfrentado atualmente, é produzir um scaffold que tenha inibição a 

proliferação de bactérias (FRANCISCO, 2019). que causam infecções indesejadas e 

diminui a eficácia do biomaterial e o maior desafio é obter um scaffold com ação 

bacteriana, porém que permita a proliferação das células embrionárias e 

osteoblásticas necessárias para crescimento do tecido ósseo. 

 

2.5 Scaffolds  

Os scaffolds são biomateriais tridimensionais que servem como matriz e indutor 

para o crescimento do tecido ósseo e para tal aplicação, o mesmo, deve apresentar 

características semelhantes ao osso natural. Estruturalmente busca-se obter scaffolds 

com alta porosidade, com poros interconectados e com tamanhos mínimos de 100 

μm, sendo que, quanto maior o tamanho dos poros melhor a vascularização e 

oxigenação favorecendo assim a osteogênese direta, porém deve apresentar 

resistência mecânica adequada para tensão empregada no local de reparação. 

Quanto à composição é importante que o material seja biocompatível, 

biorreabsorvível, osteocondutor e osteoindutor fatores que favorecem a regeneração 

do tecido (KARAGEORGIOU,2005; OLSSON, 2008; BARBOSA, 2015) 

A obtenção dos scaffolds com tais características são realizadas, entre outras, 

pelo método de adição de agente porogênico, gelcasting de espumas, sol-gel, freeze 

casting, pela técnica da réplica usando esponjas poliméricas e impressão 3D 

(BARBOSA, 2015; GUIMARÃES, et al., 2016; BARBOSA, et al. 2015; PINHEIRO, 

2019; MATOZINHOS, et al., 2017; HAMMEL, et al., 2014; KARAGEORGIOU, et al., 

2005; MEDEIROS, et al., 2017; DE PAULA, 2018; FERESHTEH, 2018; DOS 

SANTOS, 2019; SILVA, 2019; FOOK, et al., 2010; VOLKMER, 2006; ZHONG, et al., 

2017).  

 

O método de adição de agentes porogênicos: Consiste em adicionar a um pó 

ou pasta cerâmica uma segunda fase orgânica com tamanhos e formatos controlados, 

que volatilizam durante a queima, também chamada de material de sacrifício ou 

formador de poros. Essa mistura é adicionada em um molde formando o corpo verde 

e após passar pelo processo de queima acima de 500 ºC a fase orgânica formadora 

de poros é removida dando origem aos poros vazios, Figura 6 (HAMMEL, 2014). 
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Figura 6. Representação do método de adição de agente porogênico (Fonte: Autor próprio) 
 

Método freeze casting: no método freeze casting o scaffold é obtido via 

moldagem por congelamento (Figura 7), no qual, se aplica o processo de liofilização 

que se baseia-se no processo de sublimação de um solvente (na fase sólida) por meio 

de um ajuste adequado de baixas temperaturas e pressões (MEDEIROS, 2017). Para 

tanto, prepara-se uma suspensão cerâmica líquida (aquosa ou não) em um molde e 

submete-a a congelamento, assim, as partículas da suspensão são congeladas e ao 

seu redor formam-se os cristais do solvente. Em seguida, por liofilização ocorre a 

sublimação da fase do solvente solidificado a baixas temperaturas e pressões dando 

origem aos poros do corpo cerâmico que posteriormente pode passar pelo tratamento 

térmico (DE PAULA, 2018; FERESHTEH, 2018; DOS SANTOS, 2019.). 

 

 

Figura 7. Representação do método freeze casting. (Fonte: Autor próprio) 
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Técnica da réplica da esponja polimérica: Nesta técnica utiliza-se um molde 

poroso polimérico, normalmente uma esponja de poliuretano, para obtenção de 

scaffolds com controle da densidade, estrutura e morfologia dos poros (SILVA, 2019). 

Para isso, imerge-se uma esponja com alta porosidade em uma suspensão cerâmica 

aquosa defloculada até que haja de forma homogênea, total absorção. 

Posteriormente, o excesso da suspensão é removido, a remoção podendo ser com 

auxílio de uma calandra passando o material por dois roletes de abertura controlada. 

Por fim realiza-se às etapas de secagem e sinterização e ao final toda a estrutura 

polimérica é eliminada e o scaffold poroso de biocerâmica é obtido conforme é 

exemplificado na Figura 8 (FOOK, 2010; VOLKMER, 2006). 

 

Figura 8. Representação do método de réplica. (Fonte: Autor próprio) 
 

Método de gelcasting de espumas: Pelo método gelcasting (Figura 9) a 

porosidade do scaffold é obtida pela incorporação de uma fase gasosa dispersa dentro 

de uma suspensão cerâmica preparada com pó cerâmico, meio aquoso, 

defloculantes, ligantes e os agentes de gelificação (monômeros, iniciador, 

catalisador). Todos os reagentes são misturados, com exceção do iniciador, até 

homogeneização da suspensão. Nesta etapa de agitação a suspensão cerâmica 

forma uma espuma (fase gasosa) e adiciona-se o iniciador e o catalisador, etapa onde 

inicia-se uma reação de polimerização do monômero adicionado, chamado de 

gelificação. Rapidamente a mistura é agitada e vertida em molde, previamente 

lubrificado, com o formato desejado, após o material é seco e sinterizado. (VOLKMER, 

2006).  
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Figura 9. Representação do método gelcasting de espumas. (Fonte: Autor próprio) 

 

Método gel esponja: Método que envolve o método de réplica com o método 

de gelcasting de espumas (Figura 10). Neste caso o molde poroso (esponja) é inserido 

numa suspensão cerâmica, contendo monômeros, iniciador, catalisador e 

dispersantes. Com auxílio de um sistema a vácuo é impregnado sobre toda superfície 

e poros internos da esponja, depois realiza-se a etapa de secagem e sinterização 

eliminando a fase gasosa e polimérica para obtenção da estrutura cerâmica porosa 

(VOLKMER, 2006).  

 

 

Figura 10. Representação do método gel esponja. (Fonte: Autor próprio) 
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Método sol-gel: O método sol-gel baseia-se na formação, uma suspensão 

coloidal formada por partículas de 1 a 1000 nm dos agentes precursores (sol) de 

elevada reatividade. O coloide é adicionado em um molde e devido à alta reatividade 

induz a reações de hidrólise e de condensação gerando a formação de um gel, uma 

rede tridimensional altamente reticulada de estrutura aberta (BARBOSA, 2015). Após 

realiza-se a etapa de envelhecimento mergulhando o material formado no molde em 

um líquido para que a reação continue ocorrendo, aumentando a espessura das 

partes interconectantes da rede formada e diminuindo a porosidade, conforme o 

desejado. Depois de forma controlada realiza-se a remoção do solvente por secagem 

e um tratamento de sinterização, Figura 11 (GUIMARÃES,2016.). 

 

 

Figura 11. Exemplo de um processo scaffold por sol-gel. Adaptada de ENCARNACIÓN, 
2014. 

 

Impressão 3D: A obtenção dos scaffolds via impressão 3D é uma nova 

metodologia que vem sendo estuda para aplicações médicas para obtenção de uma 

estrutura morfológica ideal para a aplicação na regeneração de tecidos, com 

porosidade controlada e repetibilidade, além da possibilidade de personalização do 

produto com a área de aplicação (MATOZINHOS, 2017). Esta técnica envolve o uso 

de uma impressora, que recebe todos os parâmetros tridimensionais, necessários 

para obter a estrutura do scaffold como tamanho e o formato da peça e dos poros 

desejados (Figura 12). A produção de scaffolds via impressão 3D apresenta, entre 

outras, a vantagem de controle do tamanho, formato e estrutura com diâmetros de 

poros controlados permitindo assim com ajustes de parâmetros vir a ter um melhor 

controle de resistência e dos sítios de vascularização (YUN, 2011). 
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Figura 12. Exemplo de um processo de scaffold por impressão 3D. Adaptada de ZHONG et 
al., 2017. 

 

Em uma das formas de impressão, o equipamento forma uma camada de pó 

sobre uma plataforma que se move e sobre ele imprime gotas do líquido, uma pasta 

cerâmica com propriedades reológicas adequadas para o fluxo na impressora, com 

uma distância determinada entre elas e após impressão da primeira camada, uma 

nova camada de pó é inserida e esse processo de impressão se repete camada por 

camada até adquirir o formato final desejado, por fim o pó é removido e em seu local 

têm-se os poros formados. (MEDEIROS, 2017; PINHEIRO, 2019). Outro método 

utilizado consiste em preparar uma pasta cerâmica uniforme com ligantes, 

plastificante, solvente específico e outros com viscosidade adequada é adicionada em 

uma seringa específica para impressão 3D e o material é extrudado a uma velocidade 

controlada e o scaffold é impresso camada por camada seguido das etapas de 

secagem e sinterização (ZHONG et al., 2017). 

 

2.6 Nanopartículas 

As nanopartículas são materiais com dimensões nanométricas (1 nm equivale a 

10-9 metros) compreendidas entre o tamanho de uma molécula de DNA, vírus, células 

entre outros. Uma particularidade das NPs é que suas propriedades são diferenciadas 

aos materiais em escalas Bulk (dimensões macroscópicas) e que podem variar 

conforme forma, aspecto, concentração e tamanho (Figura 13) e isso torna os 

nanomateriais muito atraentes para área de pesquisa e inovação e são inúmeras as 
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possibilidades de aplicações (Tabela 5). 

 

 

Figura 13. Exemplo da variação da cor de uma suspensão de Au NPs em relação ao 
tamanho e forma de suas nanopartículas e concentração. (a) NPs em formato de hastes; (b) 
Espessura das Cascas das NPs e (c) % de ouro nas Au NPs. (Fonte: Adaptado de KHAN, et 

al.,2019). 

 

Tabela 5. Nanopartículas aplicadas na área da saúde (SALATA, Oleg V., 2004.) 

Área de atuação Tecnologia 

Entrega de drogas NPs poliméricas projetadas para transportar drogas 
antitumorais 
NPs micelares para encapsulamento de drogas, proteínas, DNA 

Biofarmacêutico NPs poliméricas biodegradáveis para liberação de fármacos 

Filtração por membrana 
Materiais cerâmicos nanoporosos para filtração de endotoxinas, 
implantes ortopédicos e dentários, separação de DNA e 
proteínas 

Pasta de dentes NPs de hidroxiapatita parecem melhorar a superfície dental 

Blindagem de 
ressonância magnética 

Materiais compostos nanomagnéticos/carbono para proteger 
dispositivos médicos  

Biomarcadores 
luminescentes 

QDs com grupos amina ou carboxila na superfície, emissão de 
350-2500 nm 

Filtros Nano-TiO2 para destruir patógenos transportados pelo ar 
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Farmacêutico Nanoemulsões antimicrobianas 

NPs de ouro para 
marcadores biológicos 

Bio-conjugados de NPs de ouro para TEM e/ou microscopia 
fluorescente 

Biomarcadores de ouro Usado para amplificação o sinal;  

Protetores solares NPs transparentes dopadas para absorver eficazmente os raios 
UV prejudiciais e convertê-los em calor 

Engenharia de tecidos, 
implantes. 

Propriedades do material de silicone poroso nanoestruturado 

 

A reatividade do material torna-se maior quanto menor seu tamanho. Isso se 

deve ao ganho de área superficial em relação ao seu volume (Figura 14) permitindo 

maior interação e reação com o meio de interesse o que também pode ser alterado 

mediante seu formato, e isso pode tornar suas propriedades químicas, mecânicas, 

elétricas e magnéticas diferenciadas (CHAVES, 2006).  

 

 

Figura 14. Relação entre a razão de área por volume de uma partícula. 

 

As NPs podem ser obtidas por diferentes rotas (Tabela 6), que de maneira geral 

se encontram em duas rotas principais: top-down (do “bulk para o nano”) e bottom-up 

(do “atômico para o nano”).  
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Tabela 6. Alguns tipos de síntese de Nanopartículas (KULKARNI, 2015) 

Tipos de sínteses Métodos 

Física 

Mecânica 
moagem de alta energia (TAKIMI, 2004). 
detonação explosiva (LUO, Ning et al., 2010; LANGENDERFER, et 
al.,2020). 

Vapor 
deposição física de vapor (KULKARNI, 2015) 
ablação a laser (ULLMANN, et al., 2002; DOLGAEV, et al., 2002.; 
TSUJI, et al., 2002.) 

Química 
coloides (BERNI NETO, et al., 2008.; GORUP, et al., 2011.) 
sol-gel (ANJANEYULU, et. al., 2014; VASILE, Otilia Ruxandra et 
al., 2015.). 

Biológica 
microorganismos (MAASS, Danielle et al., 2019; VALERIO, A.et al., 
2022; GAIKWAD, Swapnil C. et al., 2013.) 

Híbrida 
eletroquímico (GARCIA, Danyelle Guedes et al., 2021). 
deposição química a vapor (HURTADO, et al., 2020) 

 

Quando as NPs são semicondutoras e apresentam suas três dimensões 

inferiores ou próximas a 25 nm (nanocristais), são chamadas de pontos quânticos ou 

quantum dots (QDs) por tenderem a gerar o efeito de confinamento quântico. Quanto 

menor a nanopartícula, em relação ao tamanho do átomo de Bohr, mais intenso é o 

confinamento quântico, menor a distância entre os intervalos energéticos que 

estabelecem as bandas e também há a possível aparição de novas bandas durante o 

processo de quantização, isso ocorre pois, ao apresentar um tamanho muito pequeno 

ele acaba perdendo a característica de um nanocristal (em que os elétrons podem 

transitar em qualquer direção em suas redes cristalinas) e passa a ter maior atração 

ou maior interação com o núcleo dos átomos que o compõem. Consequentemente os 

elétrons de valência passam a apresentar um comportamento semelhante à de um 

átomo, que possui energia de função de onda maior do que as energias envolvidas 

no cristal (CHAVES, 2006; TRAVESSINI, 2012.). Devido a essas características 

diferenciadas obtidas por materiais de escalas nanométricas, muitos estudos e 

aplicações também estão sendo feitos com o nanomaterial sendo submetidos, ou não, 

a diferentes doses de irradiação. 
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2.7 Nanopartículas com propriedades antimicrobianas  

Os QDs são ainda pouco conhecidos e suas propriedades como ação 

antibacteriana e citotóxica ainda estão sendo estudadas para avaliar a possibilidade 

de aplicação e potencialização da regeneração de tecidos ósseos. Esses QDS são 

materiais inovadores, divulgados na literatura por um grupo colaborador deste 

trabalho liderado pelo professor Dr. Oluwafemi (Y. Chen et al.,2014; TSOLEKILE et 

al, 2018; TSOLEKILE et al, 2020). Diferente dos QDs tradicionais, esses podem 

apresentar biocompatibilidade porque não são compostos por metais pesados além 

de apresentar alta atividade antimicrobiana por serem geradores de espécies reativas 

de oxigênio (ROS).  

O óxido de zinco (ZnO) é um semicondutor intrínseco do tipo n, da classe dos 

óxidos condutores transparentes que apresenta, entre outras, alta transparência à luz 

visível e condutividade elétrica. Com uma superfície polar, o ZnO é muito estável e 

tem sido aplicado no estudo de novas nanoestruturas (MAYRINCK et al., 2014). Em 

escala nanométrica suas propriedades são intensificadas, a morfologia varia e são 

diversas as áreas de interesses de aplicação, apresentando propriedades químicas, 

mecânicas, elétricas e magnéticas. São aplicadas em painéis solares, sensores, 

tintas, bloqueadores solares e outros (DÁGUA et al., 2015). Um novo interesse nas 

ZnO NPs está na área de engenharia tecidual, pois, estudos mostraram a sua 

atividade antimicrobiana contra gram-negativos (E. coli) e gram-positivos (S. aureus) 

além de estabilidade mecânica em scaffolds de nanofibras de policaprolactona/ 

nanohidroxiapatita/ZnO e biodegradabilidade (SHITOLE et al.,2019). 

As nanopartículas de óxido de cobre (CuO NPs), são muito empregadas em 

aplicações como catálise, sensores, em baterias, transformador de energia solar, 

semicondutores em equipamentos eletrônicos, entre outros (SINGH, et al., 2016). 

Atualmente vem sendo estudados para aplicações biológicas como agente 

anticancerígeno, antimicrobiano, fungicida, e no aumento   de   resistência das plantas 

melhorando o mecanismo de defesa, metabolismo, das plantas com a liberação de 

seus íons (SOUSA, 2021; CARLESSO, et al., 2021.; DULTA, et al., 2021.; WARIS, et 

al. 2021.; AL-ZHARANI, et al., 2021.)  
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2.8 Métodos de recobrimento de scaffolds 

 

Método por imersão: Consiste em imergir os scaffolds nas suspensões de 

nanopartículas dissolvidas em etanol, de modo que elas sejam absorvidas e aderidas 

na amostra e depois secos por um determinado tempo e temperatura (DITTLER, 2019; 

NAWAZ,2019). 

Método de plasma-spray: é o método utilizado comercialmente para o 

recobrimento de implantes com biocerâmicas de fosfatos de cálcio, contudo, além de 

resultar em recobrimento não uniforme quanto à cobertura do substrato e espessura 

do recobrimento, utiliza elevadas temperaturas de processo, podendo a superfície do 

substrato alcançar até 300ºC, sendo inadequado para o recobrimento de superfícies 

poliméricas (FREIRE, 2018; Baker, 2007; Rigo, 1999). 

Método biomimético: Grande atenção tem sido dada para o emprego do 

método biomimético para o recobrimento da superfície do PEUAPM com fosfatos de 

cálcio. Trata-se de um método de imersão química que resulta em recobrimentos 

homogêneos e uniformes e que utiliza temperatura inferior a 40 ºC, sendo adequado 

para o recobrimento de superfícies poliméricas. Diversos autores relatam resultados 

satisfatórios da obtenção de recobrimentos de fosfatos de cálcio sobre a superfície do 

PEUAPM pela utilização deste método (FREIRE, 2018; Baker, 2007; Kim, 2005; 

Kawashita, 2007; Feng, 2001; Fook, 2005; Aparecida, 2009.) 

Alto vácuo: O scaffold é submerso em uma solução contendo o agente de 

recobrimento e é submetido a vácuo até evaporação de todo solvente e o agente de 

recobrimento fica sobre toda a superfície interna e externa do scaffold (SAVICKI, et 

al., 2019). 

3. OBJETIVOS 

 

Este estudo teve como objetivo realizar a incorporação de nanopartículas 

antibacterianas em scaffolds biocerâmicos e avaliar a biocompatibilidade, bioatividade 

e atividade antimicrobiana dos scaffolds modificados. Desta forma a hipótese dessa 

tese foi a obtenção de scaffolds recobertos com nanopartículas de ação 
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antimicrobiana com propriedades específicas para regeneração do tecido ósseo e 

com inibição a contaminações indesejadas causadas por bactérias como E. coli e S. 

aureus, para tanto, foram feitos: 

I. Estudos em scaffolds de vitrocerâmicas derivados de biovidro 45S5 obtidos 

pelos métodos de gelcasting e via 

impressão 3D e scaffolds de cimento de wollastonita. 

II. Avaliação de ZnO NPs, CuO NPs e QDs quanto à citotoxicidade e a atividade 

antimicrobiana. 

III. O recobrimento dos scaffolds com nanopartículas selecionadas. 

IV. Caracterização os scaffolds obtidos antes e após recobrimento 

V. Avaliação da bioatividade e a atividade antimicrobiana dos scaffolds com e sem 

o recobrimento com as nanopartículas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

 

4.1.1 Nanopartículas de ZnO 

As nanopartículas estudadas foram sintetizadas pelo grupo de pesquisa 

colaborador liderado pelo Prof. Dr. Eduardo Rezende Triboni da Escola de Engenharia 

de Lorena da Universidade de São Paulo. O método utilizado está sob pedido de 

patente desde 2017, (TRIBONI, et al.,2017; BRAZUNA, 2020). A nanopartículas são 

obtidas por uma rota de síntese Glicerol-Ureia (GU) simples, que possui as vantagens 

de apresentar baixa toxicidade em relação ao método de síntese via poliol, 

reprodutibilidade, uso de matérias-primas de baixo custo, reação em baixa 

temperatura (50 ºC a 80 ºC), alta pureza (> 99 %) e rendimento acima de 90 %. Além 

disso, o método gera nanopartículas de tamanhos médios na faixa de 15 a 25 nm de 

estrutura hexagonal de ZnO Wurtzita em menor tempo de reação (TRIBONI, et 

al.,2017; BRAZUNA, 2020).  

O solvente utilizado é a combinação entre glicerol e uréia na proporção 3:1. Em 

um processo de agitação constante e aquecimento brando (70 ºC), adiciona-se o 

precursor salino de zinco (cloreto, nitrato ou sulfato) e uma base hidroxílica forte. Após 
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observar a formação do precipitado, que são as ZnO NPs, adiciona-se água 

deionizada e depois a suspensão é centrifugada. O precipitado é lavado várias vezes 

em água deionizada, seco em estufa e caracterizado (TRIBONI, et al.,2017; 

BRAZUNA, 2020). As ZnO NPs foram sintetizadas pelo método patenteado, porém foi 

incluindo em dois grupos aditivos de NaCl e LiCl, para controle morfológico, 

juntamente com o precursor de zinco, Zn (NO3)2.6H2O, obtendo-se três grupos de 

nanopartículas: ZnO NPs (sem NaCl ou LiCl), ZnO Na+ NPs (com adição de NaCl na 

síntese) e ZnO Li+ NPs (com adição de LiCl na síntese).  

O tamanho e distribuição de tamanho das nanopartículas de óxido de zinco 

foram determinadas no equipamento Delsa Nano (Beckman Coulter) contendo um 

laser de 532 nm e medidas de luz espalhada em ângulo de 45° e 60°. A morfologia e 

o tamanho das nanopartículas foram avaliados por imagens de MET obtidas em um 

microscópio JEM-2100-JEOL com 0,23 nm de resolução na tensão de 80 a 200 kV. 

Os espectros UV- Vis das nanopartículas foram obtidos em um espectrofotômetro 

JASCO V-730 com comprimento de onda de 190 a 1100 nm.  

A partir das NPs obtidas foram preparados extratos de 7 e 14 dias, partindo de 

uma suspensão aquosa preparada na concentração de 20mg/mL. As suspensões 

preparadas foram autoclavadas (autoclave Vitale da CRISTÓFOLI) e ficaram sob 

agitação constante em uma incubadora com agitação orbital TE 4200 (TECNAL) por 

7 e 14 dias, depois foram filtradas em filtros de seringa com membrana de 0.22𝜇m da 

MILLI-UNI. E as suspensões de 14 dias foram analisadas por Espectroscopia de 

Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP - OES), pelo centro 

analítico de instrumentação da Universidade de São Paulo, onde, as amostras foram 

diluídas em ácido nítrico 3% e analisadas no ICP OES (Radial) da marca Spectro, 

modelo Arcos.  

 

4.1.2 Ponto Quântico (CulnSe/ZnS) 

Os QDs foram sintetizados e caracterizados pelo grupo de pesquisa colaborador 

coordenado pelo Professor Samuel Oluwatobi Oluwafemi da Universidade de 

Johanesburgo, na África do Sul. A síntese de QDs com núcleo de CuInS e casca de 

ZnS, foi realizada com uma relação Cu/In de 1:4 por um processo hidrotérmico 

utilizando um sistema de pressão elétrica. Na síntese foram utilizados os agentes 

estabilizadores citrato de sódio e glutationa. Sulfeto de sódio foi utilizado como fonte 
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de enxofre. A solução foi aquecida a 95 °C por 1 hora, seguida pelo crescimento in 

situ do invólucro através da adição de acetato de zinco e tiouréia na proporção molar 

de 1:1 para formar QDs de núcleo CuInS e casca de ZnS (TSOLEKILE, 2018; 

TSOLEKILE, 2019; TSOLEKILE, 2020).  

A caracterização foi realizada pelo grupo de síntese, no qual, o tamanho e a 

morfologia dos QDs sintetizados foram analisados através da imagem de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) usando o JEOL 2010 operado a 200 kV. Os padrões 

de difração de raios X (DRX) foram coletados usando o difratômetro de raios X 

PANalytical X'Pert usando uma radiação monocromática de Cu Kα (λ = 0,15406 nm) 

à temperatura ambiente e a análise da espectrofotometria dos QDs sintetizados foram 

adquiridos por espectrofotometria visível no ultravioleta (UV-vis) utilizando o 

espectrômetro Perkin Elmer UV-Vis Lambda 25, Reino Unido (TSOLEKILE et al., 

2018).  

4.1.3 Nanopartículas de óxido de cobre 

As nanopartículas de óxido de cobre estudadas neste projeto foram sintetizadas 

e caracterizadas pela equipe de pesquisa liderada pelo Prof. Dr. Eduardo Rezende 

Triboni da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo do 

Laboratório de Nanotecnologia e Engenharia de Processos (NEP) da EEL-USP e foi 

parte do mestrado de Lorena Brazuna, atual doutoranda do PPGECM-UNIFESP.  

Para essa síntese, utilizou-se o mesmo protocolo para a síntese de ZnO NPs, 

substituindo o sal de Zn por nitrato de cobre em uma proporção molar entre sal e base 

hidroxílica diferente (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Parâmetros utilizados na síntese das nanopartículas de CuO B e E 

Amostras Sal precursor Temperatura 
(°C) 

Sal: NaOH 

CuO B (v) NPs Cu (NO3)2 70 1:1 

CuO E (v) NPs Cu (NO3)2 40 1:2 

 

Também foi estudada a ação de CuO NPs obtidas por síntese biológica pelo 

grupo de pesquisa do laboratório de Biotecnologia ambiental da Prof.ª Drª. Danielle 

Maass. A metodologia aplicada consiste em uma biomineração que extraí compostos 
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metálicos de resíduos, e foi utilizado um resíduo de mineração de cobre.  A síntese foi 

realizada em um biorreator por 48 horas, em agitação constante, com os resíduos de 

mineração de cobre e uma cepa bacteriana específica em meio composto por glicose, 

extrato de malte e de leveduras e carbonato de cálcio. A fase líquida formada no final 

passou duas vezes pela etapa de centrifugação a 8000 rpm por 15 minutos e filtração 

a vácuo e por último foi liofilizada por 48 horas, obtendo-se as nanopartículas 

identificadas no trabalho por CuO D NPs. As CuO D NPs foram caracterizadas por 

Difração de raios X (DRX) Modelo Ultima IV Marca Rigaku e por Espectroscopia de 

Emissão Atômica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP - OES) de extratos de 7 e 

14 dias de 20 mg/mL, pelo centro analítico de instrumentação da Universidade de São 

Paulo. Os extratos de 7 e 14 dias, foram preparados a partir de uma suspensão 

aquosa preparada na concentração de 20 mg/mL. As suspensões preparadas foram 

autoclavadas e ficaram sob agitação constante em uma incubadora com agitação 

orbital TE 4200 (TECNAL) por 7 e 14 dias, depois foram filtradas em filtros de seringa 

com membrana de 0.22𝜇m da MILLI-UNI. As amostras de CuO NPs foram diluídas 

em ácido nítrico 3% e analisadas ICP OES (Radial) da marca Spectro, modelo Arcos.  

 

4.2. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DAS NANOPARTÍCULAS 

Como alguns parâmetros como volume e concentrações de amostras foram 

diferenciados, inicialmente foi apresentado a metodologia geral aplicada a todos os 

ensaios de citotoxicidade realizados, e posteriormente, foi detalhado os parâmetros 

aplicados a cada uma das amostras estudadas. Todas as manipulações com as 

células foram realizadas dentro do Fluxo laminar da OptiMair com materiais estéreis.  

As citotoxicidades das NPs foram avaliadas em células de melanócitos murinos 

(Melan-A), células de fibroblastos embrionários murinos (MEF) e em fibroblastos 

murinos da linhagem L929. Os ensaios foram realizados de forma independente, pelo 

método direto e indireto, alterando o tipo de célula empregado, meio de cultivo 

específico (Tabela 8), a concentração para algumas NPs o tempo de irradiação, 

seguindo as etapas de ativação da célula (descongelamento), padronização, 

plaqueamento, adição de amostras, MTT e para os scaffolds optou-se por análise 

qualitativa MEV. 

Método direto: As amostras foram preparadas e incubadas com meio de cultura, 

diretamente sobre as células plaqueadas a uma concentração conhecida e avaliou-se 
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o crescimento celular após um tempo determinado. 

Método indireto: Preparou-se um extrato das amostras, no qual, as amostras 

ficam em meio de cultura por um período determinado, depois o meio passa ou não 

por um processo de filtração e obtém-se o extrato. Após utilizou-se desse extrato para 

adicionar nas células cultivadas a uma concentração conhecida e foi avaliado o seu 

crescimento. 

A Tabela 8 mostra os reagentes utilizados no preparo de 1 litro de meio de cultura 

específico para o cultivo das células. Basicamente adicionou-se os reagentes a 1 litro 

de água Milli-Q, sob agitação, após total homogeneização ajustou-se o pH em torno 

de 7,0, utilizando HCl 1N ou NaOH 0,1N, filtrou-se em membrana de 0,22 𝜇m e por 

último adicionou-se o soro fetal bovino. 

 

Tabela 8. Meios de cultivo utilizados 

Meio de Cultivo  

RPMI Medium 1640 (RPMI) * 
Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM) 

- 2,0 g de bicarbonato de sódio (Synth)  
- 10 ou 20 % de Soro Fetal Bovino (Cultilab)  
- 0,1 g de estreptomicina (Sigma Aldrich)  

- 0,025 g de ampicilina (Sigma Aldrich)  

-125 μL de Phorbol 12-miristato 13- acetato 
1,62 - mM (Sigma- Aldrich) 

- 3,7 g de bicarbonato de sódio (Synth)  
- 10 ou 20 % de soro Fetal Bovino (Cultilab)  
- 0,1 g de estreptomicina (Sigma- Aldrich)  
- 0,025 g de ampicilina (Sigma- Aldrich) 
- 10 mL piruvato de sódio 100 mM (Gibco) 

* Para o meio de cultivo das células de Melan- A adicionou-se os mesmos reagentes utilizados 
para o meio RPMI, porém foi adicionado 125𝜇L de PMA 1,62 mM preparado em DMSO. 

 

Descongelamento da célula: As células que se encontram inativas, 

armazenadas a uma temperatura de -80 °C, foram descongeladas e centrifugadas a 

1500rpm (centrífuga 80-2B da Daiki) por 5 minutos em meio de cultivo específico para 

célula, com intuito de remover o agente crioprotetor DMSO. Após a centrifugação 

descartou-se o sobrenadante que contém o agente crioprotetor, as células contidas 

no fundo do tubo (pellets) foram ressuspendida em meio de cultura específico e 

adicionadas na garrafa de cultivo e incubada a 37 °C com 5% de CO2 .(Incubadora 

SANYO) Após a incubação realizou-se o monitoramento do crescimento celular com 

trocas periódicas do meio de cultura, as células cresceram e ocuparam cerca de 80% 
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da área da garrafa de cultivo (estado chamado de confluência), as células foram 

padronizadas e plaqueadas. 

Padronização e plaqueamento: Para plaqueamento, as células foram 

padronizadas a uma concentração final desejada utilizando- se o método de exclusão 

por azul de Trypan e contagem na câmara de Neubauer. Para a contagem em câmara 

de Neubauer, as células foram individualizadas, desagregadas com uma tripsinização 

prévia, e ressuspendidas em meio de cultura (suspensão de concentração 

desconhecida). Após esse processo, misturou-se 90 𝜇L da suspensão de células 

obtidas em meio em 10 𝜇L de azul de Trypan e adicionou-se na câmara de Neubauer. 

A câmara de Neubauer (Figura 15) é uma lâmina de vidro com divisões que 

auxiliam na contagem das células (Figura 16 e 17). Para a contagem, foi necessário 

colocar uma lamínula de vidro sobre a câmara, que serve para conter a suspensão 

celular. O espaço formado entre a lamínula e a câmara é de 0,1 mm e o volume é 

equivalente a 0,1 mm3 (10-4 mL), assim, para calcular o valor da concentração de 

células da suspensão de origem, levou-se em consideração o fator de diluição das 

células. 

 

 
Figura 15. Câmara de 

Neubauer 

 
Figura 16. Imagem dos 

quadrantes da Câmara de 
Neubauer 

 
Figura 17. Representação 
dos quadrantes da Câmara 

de Neubauer 

  

Desta forma, o número de células por mL da suspensão adicionada na câmara 

de Neubauer foi obtido pela Equação 1: 

 

[𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠] =  𝑀𝑐 ∗  𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 (𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 +  𝑎𝑧𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎𝑛) ∗  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1)  

sendo: 
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●  Mc (Figura 17) = 
𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4

4
  

●  Volume câmara = 10-4 

●  Fator de diluição = 0,1/0,09 ~ 1,1 

O corante azul de Trypan foi utilizado por atravessar as membranas íntegras das 

células deixando-as azuladas. Como as células mortas têm suas membranas 

danificadas, o corante entra para o interior da célula fornecendo uma coloração azul, 

assim foi excluído na contagem as células azuladas, considerando-se apenas as 

células vivas. 

Plaqueamento: Após determinar a concentração da suspensão de células 

obtidas, chegou-se à concentração de células desejada de 104 células por poço, pela 

Equação 2. Logo adicionou-se por poço, a quantidade de suspensão de células 

padronizadas desejada e completou-se o poço com meio cultura, depois a placa foi 

incubada em 37°C a 5% de CO2 por um período determinado. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =   
𝑛° 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎) 𝑋 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

(Equação 2)   

 

Adição de amostras: Após as 24 horas, removeu-se o meio de cultivo do poço, 

adicionou-se a amostra (método direto ou indireto) e completou-se o volume do poço 

com meio de cultura, algumas amostras passaram pelo processo de irradiação, e a 

placa foi incubada a 37 °C a 5% de CO2 por aproximadamente 24 horas e em alguns 

casos por mais tempo. 

MTT: Foram removidos os meios de cada um dos poços e os poços foram 

lavados com 100 μL de PBS. Depois, com a luz do fluxo desligada, foram adicionados 

100 μL de brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2il) -2,5-difenil-tetrazólio (MTT; Sigma-

Aldrich) na concentração de 0,5mg/mL (preparado em PBS) e as placas foram 

incubadas a 37 oC e 5% CO2 por 3 horas. Após esse período, foram removidos os 100 

μL de MTT de cada poço, com cuidado para não remover os cristais de células 
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formados, adicionados 100 μL de Dimetil Sulfóxido (DMSO; Sigma-Aldrich) e a placa 

foi lida em 540 nm em um leitor de placas da Synergy HI Reader BioTek.  

4.2.1 Citotoxicidade ZnO NPs (Parâmetros utilizados) 

Foram avaliadas a citotoxicidade de suspensões e extratos de ZnO NPs em 

células saudáveis por 24 horas e os parâmetros utilizados estão especificados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9. Condições dos ensaios de viabilidade celular das ZnO NPs 

Condições  Ensaio 1  Ensaio 2 Ensaio 3 

Célula/Meio 
de cultivo  

Melan-A/ RPMI 
Medium 1640- PMA 

MEF/ Dulbecco’s 
Modified Eagle 
Medium (DMEM) 

L929/ Dulbecco’s 
Modified Eagle 
Medium (DMEM) 

Concentração 
de células  

104 células/poço - 24 horas (tempo de incubação com amostra) 

Concentração 
final no poço 

Suspensões aquosas: 
ZnO NPs:11 𝛍g/mL  

ZnO Na+ NPs:18 
𝛍g/mL  

ZnO Li+ NPs: 17 
𝛍g/mL 

Suspensões aquosas: 
ZnO NPs: 2,2 𝛍g/mL  

ZnO Na+ NPs:3,6 
𝛍g/mL  

ZnO Li+ NPs: 3,4 
𝛍g/mL 

Extratos de 7 e 14 
dias em água: 
ZnO NPs Padrão  

ZnO Na+  

ZnO Li+ NPs 

● 1,0 mg/mL 
● 0,2 mg/mL 
● 0,1 mg/mL  

Dose de 
irradiação  

0 e 192 J/cm2 0, 48, 144 e 192 J/cm2 0 

 

4.2.2 Citotoxicidade CuO NPs (Parâmetros utilizados) 

Foram avaliadas a citotoxicidade de suspensões e extratos de CuO NPs em 

células L929 por 24 horas e os parâmetros utilizados estão especificados na Tabela 

10. 



59 
 

Tabela 10. Condições dos ensaios de viabilidade celular das CuO NPs 

Condições  Ensaio 1 Ensaio 2 

Célula/Meio de cultivo  L929/ DMEM L929/ DMEM 

Concentração de células 
- tempo de incubação 

104 células/poço - 24 horas 

Concentração final no 
poço 

Extratos de 7 e 14 dias: 
CuO B(v) NPs e B(c)  
CuO E(v) NPs e E(c) NPs 
CuO NPs D 

Concentrações: 

0,1; 0,2; 1,0 mg/mL e 2,0 mg/mL 

Suspensões 
aquosas: 
CuO B(v) NPs   

CuO D NPs  

Concentrações: 

1,0; 0,2 e 0,1 
mg/mL 

 

 

4.2.3 Citotoxicidade QDs (Parâmetros utilizados) 

Os parâmetros utilizados no ensaio de citotoxicidade de QDs em células L929, 

por 24 horas, estão apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Condições dos ensaios de viabilidade celular dos QDs 

Condições 

Célula/Meio de cultivo  L929/ Dulbecco’s Modified Eagle Medium 
(DMEM) 

Concentração de células - 
tempo de incubação com 
amostra  

104 células/poço - 24 horas 

Concentração final no poço Suspensão em água: 
● 0,16 mg/mL 
● 0,05 mg/mL 
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4.3. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS AMOSTRAS 

 

As avaliações da atividade antimicrobiana das amostras foram realizadas no 

laboratório de Bioquímica de Peptídeos da Universidade Federal de São Paulo, da 

Prof.ª. Dr.ª Katia da Conceição, com auxílio das pesquisadoras Carolina Ramos 

Hurtado e Gabrielle Lupeti de Cena, seguindo o protocolo abaixo: 

Ativação das bactérias: As amostras foram testadas na bactéria E. coli (gram 

negativa) ATCC 25922 e S. aureus (gram positivo) ATCC 6538. As bactérias foram 

descongeladas e aplicadas, com auxílio de uma alça estéril de plástico, em uma placa 

de Petri previamente preparada com o meio Agar Mueller Hinton (KASVI) e em 

seguida as placas foram incubadas a 37 ºC por aproximadamente 24 horas.  

Padronização: Após as 24 horas de ativação, realizou-se a etapa de 

padronização do inóculo em solução salina 0,9 %. Recolheu-se com auxílio de uma 

alça de plástico estéril uma pequena quantidade da bactéria ativada e ressuspendeu-

se em solução salina 0,9%. 

Para E. coli: a bactéria foi ressuspendida em solução salina 0,9% numa 

quantidade necessária para se obter a densidade óptica (D.O.) de 0,319, que 

corresponde a uma concentração de 108 células/mL, utilizando o comprimento de 

onda de 600 nm. 

Para S. aureus: a bactéria foi ressuspendida em meio MH numa quantidade 

necessária para se obter a (D.O.) de 0,080, que corresponde a uma concentração de 

106 células/mL, utilizando o comprimento de onda de 630 nm.  

Para ambos os casos, a D.O. foi obtida com a leitura de absorbância no leitor de 

placas Synergy HI Reader da BioTek e, após, a suspensão de bactérias de E. coli foi 

diluída em solução salina por diluição em série até obter a concentração final desejada 

(especificada após em parâmetros utilizados em cada amostra), sendo que na última 

etapa a diluição em série foi feita em meio específico Mueller Hinton Broth (KASVI). 

Já a suspensão de bactérias de S. aureus não precisou ser diluída por ter sido utilizada 

no ensaio com a concentração final já obtida de 106 células/mL. 

Plaqueamento: Depois de padronizado realizou-se o plaqueamento do inóculo 

com as amostras e controles positivo e negativo. Alguns controles utilizados foram 
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compostos de amostras em meio (sem inóculo), inóculo sem amostras, inóculo com 

antibiótico e somente meio de cultura. Após o plaqueamento a placa foi incubada por 

aproximadamente 24 horas a 37 oC. Em específico, para as amostras de QDs realizou-

se o plaqueamento de duas placas iguais. Três horas após o plaqueamento uma das 

placas foi irradiada em uma câmara de irradiação IrradLED da Biopdi com 

comprimento de onda de 660 nm, por 5 minutos, na Intensidade 10, nível 1(mais 

próximo aos LEDs) com a tampa da placa fechada. Nessas condições, a dose de 

irradiação na placa foi de 51 J/cm2 e na sequência as duas placas (com e sem 

irradiação) foram incubadas a 37 ºC por aproximadamente 20 horas.  

Semeadura: A semeadura foi feita pela técnica de microgota aplicando 5 ou 10 

μL do conteúdo de cada poço (especificada após em parâmetros utilizados em cada 

amostra) nas placas de Petri estéreis com meio sólido Ágar Mueller Hinton (KASVI), 

conforme exemplifica a Figura 18 e 19. Após aplicação pode-se deixar a gota escorrer 

sobre a placa (Figura 18) ou a placa fica em repouso até absorção da amostra no 

meio sólido (Figura 19) e depois a placa é incubada em condições específicas para 

crescimento do inóculo (37 °C) por aproximadamente 24 horas. 

Após o período de crescimento do inóculo com as amostras, o objetivo era de 

fazer uma avaliação quantitativa por contagem UFC/mL aplicando os valores na 

Equação 3, porém, na maior parte dos casos não foi possível realizar a contagem.  

Nestes casos, para realizar a contagem, seria necessário repetir os ensaios com 

semeaduras com mais diluições, porém por questões de cronograma não foi possível. 

Logo, a análise foi qualitativa, por meio comparativo (visual), entre o controle de 

crescimento do inóculo com e sem contato com as amostras. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 =  𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑥 
1

𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜
 𝑥 

1

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎
  Equação 3 

 

Logo, por meio das imagens registradas das placas foi observado se ocorreu ou 

não a proliferação das bactérias. 
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Figura 18. Representação da semeadura, por escorrimento da microgota do inóculo. 

(a) Deposição de um volume conhecido do inóculo; (b) Inclinação da placa de Petri para 

escorrimento do inóculo; (c) Placa em repouso para absorção do inóculo no meio e 

incubação. (Fonte: Autor próprio) 

 

 

Figura 19. Representação da semeadura, por diluição em série das amostras. (a) 

Representação de uma diluição em série do inóculo (triplicata). (b) Deposição de um volume 

conhecido do inóculo na concentração do poço, diluição em 10-6 do poço, 10-8 do poço e 10-

10 do poço. (Fonte: Autor próprio) 

4.3.1 Atividade antimicrobiana - ZnO NPs (Parâmetros utilizados) 

A avaliação das atividades antimicrobianas dos extratos de ZnO NPs foi 

realizada em E. coli e os parâmetros estão especificados na Tabela 12. 
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Tabela 12. Condições dos ensaios antimicrobianos das ZnO NPs em E. coli 

Parâmetros Amostras  

Concentração inicial do Inóculo 103 células/mL 108 células/mL 

Amostra/ 
Concentração final 

no poço 

ZnO NPs Padrão 2 mg/mL 2 mg/mL 

ZnO NPs Li + 2 mg/mL 2 mg/mL 

ZnO NPs Na+ 2 e 0,1 mg/mL 2 e 0,1 mg/mL 

 

4.3.2 Atividade antimicrobiana - CuO NPs (Parâmetros utilizados) 

A avaliação das atividades antimicrobianas das suspensões e dos extratos de 

CuO NPs em E. coli foi realizada com os parâmetros especificados na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Condições dos ensaios antimicrobianos dos extratos de CuO NPs 

Amostras Extrato 14 dias Suspensão 

Inóculo / 
Concentração inicial do 

Inóculo 

* E. coli 103 

células/mL 
E. coli 108 

células/mL 
E. coli 103 

células/mL  
E. coli 108 

células/mL 

Amostra/ 
Concentração 
final no poço 

CuO B(v) 
NPs  

1 mg/mL 

0,2 mg/mL 

0,1 mg/mL 

0,2 mg/mL 

1 mg/mL 
1 mg/mL 

0,1 mg/mL 

CuO D 
NPs  

1 mg/mL 
1 mg/mL 

0,1 mg/mL 

*Avaliado em CuO E(v), somente neste parâmetro.  
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4.3.3 Atividade antimicrobiana - QDs (Parâmetros utilizados) 

 

A concentração de inóculo e das amostras de QDs especificados na Tabela 14.  

 

Tabela 14. Condições dos ensaios antimicrobianos dos QDs 

Parâmetros 

Inóculo S. aureus E. coli 

Concentração inicial de inóculo  106 células/poço 103 células/poço 

Concentração final de QDs 0,16 mg/mL 
0,11 mg/mL 
0,22 mg/mL 

Dose de Irradiação 0 51 J/cm2 

 

4.4. PRODUÇÃO DOS SCAFFOLDS CERÂMICOS 

A preparação dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados do biovidro 45S5 foi 

realizada sob orientação da professora Dr.ª Eliandra de Sousa Trichês do Laboratório 

de Biocerâmicas - BIOCERAM da Universidade Federal de São Paulo pelos 

pesquisadores Ms. Lucas Barbosa e Rodrigo Luiz Moraes Saldanha Oliveira. Os 

scaffolds de cimentos de wollastonita estão sendo produzidos e estudados no 

Laboratório de Nanotecnologia Instituto Tecnológico de Aeronáutica (LabNanoTec – 

ITA) pela pesquisadora Vanessa Modelski Schatkoski orientada pelo professor Gilmar 

Patrocínio Thim. 

 

4.4.1 Obtenção do vidro bioativo BG 45S5 utilizado na produção dos 

scaffolds via gelcasting e 3D. 

O biovidro BG 45S5 foi obtido pela técnica de fusão-resfriamento. Inicialmente 

preparou-se uma mistura dos óxidos precursores nas seguintes proporções em 

massa: 45% SiO2, 24,5% CaO, 25,5% Na2O e 6% P2O5. Efetuou-se a fusão dos óxidos 
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em um cadinho de platina (Platimex) em forno de fundição (Fortlab, MEV - 1700/V) a 

uma temperatura de 1350 °C por 15 minutos, com um ciclo térmico de aquecimento 

de 10 °C/min até 800 °C, manteve-se essa temperatura por 2 minutos e em seguida 

seguiu-se com o aquecimento a uma taxa de aquecimento de 5 °C/min até a 

temperatura de fusão. Após a fusão o vidro fundido foi vertido em água deionizada, a 

temperatura ambiente, para seu rápido resfriamento e formação de fritas de vidro 

bioativo BG 45S5. Retirou-se a água e adicionou-se um pouco de álcool isopropílico 

(Dinâmica) e seguiu-se com a etapa de secagem das fritas em estufa (Marconi, MA 

033) a 70 °C por 24 horas. 

Após a secagem, as fritas passaram pela etapa de beneficiamento através da 

moagem que foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa a moagem das fritas foi 

feita em moinho de alta energia, tipo periquito (Servitech, CT-241) por 15 minutos, 

com a utilização de esferas de 12 mm de porcelana, com uma proporção de 3:1 

(esferas: pó). em seguida o pó obtido foi peneirado em uma peneira de 140 mesh 

(abertura de 106 µm) (Solotest). A segunda etapa consistiu na moagem a úmido, do 

pó peneirado, em moinho de bolas (Marconi, MA 500) por 24 horas. Nesta etapa, 

utilizou como proporções em massa 87% de esferas de zircônia (com 2,5 mm de 

diâmetro), 7,5% de álcool isopropílico (Dinâmica) e 5,5% de vidro. Após a segunda 

etapa de moagem, o pó foi seco em estufa (Marconi, MA 033) a 70 °C por 24 horas. 

Finalmente, o pó seco foi desaglomerado com o auxílio de um almofariz de ágata e 

passado novamente por uma peneira de 140 mesh (Solotest). O pó de biovidro BG 

45S5 foi caracterizado quanto a formação de fase cristalina por difração de raios-X e 

distribuição de tamanho de partícula por difração a laser. 

 

4.4.2 Obtenção da suspensão cerâmica de BG 45S5, para produção 

dos scaffolds via gelcasting 

Foram preparadas suspensões cerâmicas, com dispersão do pó cerâmico, 

biovidro 45S5, em solução aquosa, com teor de sólidos de 30 % em relação ao volume 

total. Em relação à fase líquida, adicionaram-se 15 % em volume de monômeros 

orgânicos, N, N, N’-hidroximetilacrilamida (HMAM), metacrilamida (MAM), 

metilenobisacrilamida (MBAM), em proporção molar de 3:3:1. A suspensão foi 

dispersa com poliacrilato de amônio e homogeneizada em moinho de bolas por 30 
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minutos.  

A suspensão preparada foi dividida em alíquotas de 30 g, a cada alíquota foi 

adicionado agente espumante não-aniônico, na proporção de 0,15 a 0,30 % em 

relação a massa. Esta mistura foi agitada, com o auxílio de uma batedeira doméstica, 

por 1 minuto e em seguida, adicionaram-se 3 %, em relação à massa da alíquota, de 

iniciador (persulfato de amônio - APS) e de catalisador (tetrametiletilenodiamina – 

TEMED), na razão molar de 1:3,5, para promover a gelificação do sistema.  

 

4.4.3 Produção e caracterização dos scaffolds vitrocerâmicos 

derivados do vidro 45S5 via gelcasting 

Após rápida homogeneização, a espuma foi vertida em moldes de PVC, 

previamente lubrificados com óleo de girassol, no qual ocorre a gelificação. Os corpos-

de-prova foram desmoldados após permanecerem 24 horas em estufa a 37 °C e 

depois foram queimadas em um forno, primeiramente, a uma taxa de aquecimento de 

1 °C/min até a temperatura de 500 °C por 1 h para eliminação do material orgânico e 

depois a taxa de aquecimento de 5 °C/min até a temperatura de 850 °C por 2 h para 

sinterização do material cerâmico. As amostras foram resfriadas inercialmente até a 

temperatura ambiente.   

A densidade geométrica dos scaffolds foi determinada a partir da massa e 

dimensões dos corpos sinterizados e a porosidade foi então calculada por meio da 

Equação 4:  

Porosidade (%) = [(1 - densidade geométrica) / (densidade teórica)] ∗ 100 (Equação 4)    

onde 2,7 g/cm3 é a densidade teórica de BG 45S5 (CHEN et al., 2011).  

 

O corte dos corpos de provas foi realizado a seco, em uma cortadeira 

metalográfica de precisão ISOMET 4000 Buehler com velocidade da lâmina de corte 

de 1650 rpm (Figura 20) e a caracterização estrutural foi realizada no microscópio 

eletrônico de varredura (MEV)/EDS-EDAX do Modelo INSPECT S50 Marca FEI.  
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Figura 20. Cortadeira metalográfica de precisão ISOMET 4000 Buehler. 

 

Os scaffolds, derivados de BG 45S5, obtidos pelo processo de gelcasting foram 

caracterizados quanto à porosidade através do método geométrico e morfologia por 

microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.4.4 Obtenção da pasta cerâmica de BG 45S5 para produção dos 

scaffolds por impressão 3D 

Para a impressão dos scaffolds, preparou-se 11,5 g de uma pasta cerâmica, 

contendo 56,5 % em massa de vidro bioativo BG 45S5 e 43,5 % em massa do 

polímero Pluronic F-127 (com concentração de 20%) (Sigma). A pasta foi preparada 

em um misturador de alginato (Biotron, Faster). Inicialmente pesou-se as devidas 

quantidades do pó cerâmico de BG 45S5 e do Pluronic F-127. O Pluronic F-127 foi 

colocado na cuba do misturador e, sob agitação, aos poucos (por um período de 8 

minutos) foi adicionado o pó de BG 45S5. Após a adição total do pó adicionou-se 7 

gotas de polietilenoglicol 400 (PEG – Synth) e homogeneizou a pasta por mais 5 

minutos no misturador em velocidade máxima. Finalizada a homogeneização da 

pasta, esta foi transferida para a seringa e deu-se início a impressão dos scaffolds. 

4.4.5 Obtenção e caracterização dos scaffolds vitrocerâmicos 

derivados do vidro 45S5 via impressão 3D 

A impressão dos scaffolds foi feita pelo método de Direct Ink Writing (DIW), 

utilizando uma impressora 3D (DuraPrinter, E01). A impressora (Figura 21) foi 

programada para imprimir scaffolds com diâmetro de 12 mm e altura de 5 mm e 
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utilizou-se um bico de impressão com diâmetro de 0,580 mm, velocidade de 

impressão de 18 mm/s, com pressão variando entre 2 e 3,5 bar. 

 

Figura 21. Impressora 3D DuraPrinter, E01. 

 

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

aproximadamente 48 horas. Em sequência a secagem, os scaffolds foram submetidos 

a etapa de sinterização, com a utilização de um forno (Jung, LF 00914), e com os 

seguintes ciclos térmico:  

- 1°C/min até a temperatura de 500 °C onde permaneceu por 60 minutos, para 

eliminação do material orgânico;  

- Seguindo a 5°C/min até a temperatura de 850 °C, na qual permaneceu por 180 

minutos para sinterização e densificação dos scaffolds. 

Os scaffolds derivados de BG 45S5 foram caracterizados quanto a formação de 

fase cristalina por difração de raios-X, porosidade através do método geométrico e 

morfologia por microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.4.6 Produção dos scaffolds de cimentos de wollastonita 

Os cimentos foram produzidos através da mistura do pó de wollastonita e 1% de 

nanocristais de celulose (NCC) a uma solução contendo íons HPO4
-. O pó de 

wollastonita foi sintetizado utilizando o ácido silícico como precursor de sílica e as 

pastas cimentícias foram produzidas utilizando a técnica de espatulação com a 

mistura manual do pó de wollastonita com a solução contendo íons HPO4
-. Para a 

obtenção do ácido silícico, utilizou-se uma resina de troca iônica com matriz de 
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estireno divinilbenzeno e grupo funcional sulfonato (AmberliteTM IRI20 Na). A 

ativação da resina foi feita gotejando, lentamente, sob ela, uma solução de 2 M de 

H2SO4. Após ativada, a resina foi lavada com água deionizada e uma solução de 

metassilicato de sódio (0,6 M) foi misturada a resina de troca iônica para que houvesse 

a troca dos íons H+ e Na+ e formação do silanol [Si (OH)4]. Na etapa final a mistura 

obtida foi filtrada e o ácido silícico titulado e reservado. 

O pó de silicato de cálcio (wollastonita) foi preparado pelo método sol-gel, no 

qual, utilizou-se das soluções contendo ácido silícico, nitrato de cálcio tetra hidratado 

((Ca (NO3)2).4H2O) na proporção 1:1 (CaO:SiO2) e 20% do volume total de 

etilenoglicol. A solução obtida foi seca em estufa por 72 horas a uma temperatura de 

100 °C e o xerogel obtido foi calcinado em uma mufla (EDG 3000) a uma temperatura 

de 900 °C por 5 horas. Após a calcinação o material obtido foi macerado em almofariz 

para obtenção de partículas menores que 45 μm (325 mesh) e caracterizados por 

DRX e MEV. 

 

4.5 RECOBRIMENTO DOS SCAFFOLDS  

 

4.5.1 Recobrimento de scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 

45S5 (gelcasting) com QDS 

Inicialmente os scaffolds foram esterilizados a seco por meio da autoclave e em 

seguida, dentro do fluxo, foram colocados em uma placa Petri e irradiados por luz UV 

por 10 minutos de cada lado. Ainda dentro do fluxo foram depositados sobre a 

superfície dos scaffolds 20 μL de suspensão aquosa de QDs na concentração de 4 

mg/mL. Após 30 minutos em repouso para aderência e secagem, foi realizada uma 

segunda deposição de 20 μL da suspensão de QDs na concentração de 4 mg/mL.  A 

placa petri contendo os scaffold foi tampada e armazenada dentro do fluxo laminar 

esterilizado por aproximadamente 24 horas para posterior teste de atividade 

antimicrobiana e de citotoxicidade celular.  

 

4.5.2 Recobrimento de scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 

45S5 (impressão 3D) com CuO B(v) NPs e ZnO NPs (padrão e Li+) 

O recobrimento dos scaffolds com CuO B(v) NPs e as ZnO NPs (padrão e Li+) 
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foram feitos por gotejamento da suspensão em toda a superfície dos scaffolds. 

Primeiramente utilizou-se 200μL da suspensão na concentração de 20mg/mL 

preparada em água Milliq e depois optou-se por impregnar com 60μL da suspensão 

na concentração de 20mg/mL preparada em etanol (álcool etílico absoluto da Synth). 

Depois de impregnado, as amostras foram autoclavadas a seco e reservadas para os 

ensaios antimicrobianos e de citotoxicidade celular e caracterizadas por DRX e MEV. 

 

4.5.3 Recobrimento de scaffolds de cimento de wollastonita com CuO 

B(v) NPs 

O recobrimento dos scaffolds de wollastonita com CuO B(v) NPs foi feito por 

gotejamento da suspensão de CuO B(v) NPs preparadas etanol. Utilizou-se 40μL da 

suspensão na concentração de 20mg/mL. Depois de impregnado, as amostras foram 

autoclavadas a seco e reservadas para os ensaios antimicrobianos e de citotoxicidade 

celular e caracterizadas por DRX e MEV. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE DOS SCAFFOLDS, COM E 

SEM RECOBRIMENTO, EM CÉLULAS L929 

 

A avaliação da citotoxicidade dos scaffolds com e sem impregnação foi realizada 

em células L929 seguindo o protocolo de padronização e plaqueamento de células 

sobre os scaffolds detalhado no tópico 3.2. Foram plaqueadas sobre os scaffolds 

800𝜇L de células (104 células/poço) e 1200𝜇L de meio DMEM 10% SFB e os 

parâmetros utilizados para cada scaffolds, estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Parâmetros utilizados nos ensaios de citotoxicidade celular 

scaffolds Recobrimento 
Tempo de 
incubação 

Concentração 
Final de NPs 

Vitrocerâmicas 
Via 3D 

200𝜇L e 60𝜇L de CuO NPs 
B(v) 

24 horas  2 e 0,6 mg/mL 

60 𝜇L de CuO NPs B(v) 24 horas e 14 dias 0,6 mg/mL 

 80 𝜇L de ZnO padrão NPs 24 horas 0,8 mg/mL 
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80 𝜇L de ZnO Li+ NPs 24 horas 0,8 mg/mL 

sem NPs 24 horas 0 mg/mL 

Vitrocerâmicas 
Via Gelcasting 

60 𝜇L de CuO B(v) NPs 24 horas e 14 dias 0,6 mg/mL 

sem NPs 24 horas 0 mg/mL 

CM¹ 

40 𝜇L de CuO B(v) NPs 24 horas e 4 dias 0,4 mg/mL 

sem NPs 24 horas 0 mg/mL 

 

MEV: Como foi observado, os scaffolds de vitrocerâmicas apresentaram reação 

no ensaio de MTT, ficando na etapa final com coloração roxa, optou-se por fazer 

análise qualitativa das amostras em contato com as células. Os scaffolds foram 

plaqueados com as células, por um período de 24 horas e em alguns casos por um 

período maior. Primeiramente observou-se no microscópio LABOMED, se ocorreu 

crescimento celular no poço, em torno dos scaffolds após as amostras foram fixadas 

e desidratadas, para análise de crescimento de células sobre os scaffolds por imagens 

no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV Modelo INSPECT S50 Marca FEI. 

Para fixação a amostra foi recoberta com metanol absoluto por um período de 1 hora, 

depois realizou-se as etapas de desidratação. Para desidratação o metanol foi 

removido e adicionou-se etanol em diferentes concentrações 10%, 25%, 50%,75% e 

90%, ficando a amostra imersa por 20 minutos em cada concentração e por último ao 

remover o etanol de 90% adicionou-se o etanol 100% e aguardou-se 1 hora. Depois 

as amostras foram armazenadas em um dessecador até a etapa de metalização. Para 

análise MEV as amostras foram metalizadas com ouro a 90 segundos a 20 mA no 

Sputtering Marca Quantum Modelo Q150R ES.    
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4.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS SCAFFOLDS 

COM E SEM RECOBRIMENTO 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana dos scaffolds, seguiu-se o protocolo 

geral apresentado no tópico 4.3 deste trabalho e os parâmetros utilizados para o 

ensaio com os scaffolds via gelcasting recobertos por QDs, estão apresentados na 

Tabela 16. 

4.7.1 Parâmetros utilizados com QDs 

Os Parâmetros utilizados no ensaio de atividade antimicrobiana nos demais 

scaffolds sem Irradiação estão apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Condições dos ensaios antimicrobianos dos QDs (Zn) CuInS/ZnS em E. 
coli 

Parâmetros 

Inóculo E. coli 

Concentração de células  106 células/poço 

Concentração final de NPs no poço 0,11 e 0,22 mg/mL 

Dose de Irradiação 0 e 51 J/ cm2 

 

4.7.2 Parâmetros utilizados com CuO B(v) NPS e ZnO NPs (Padrão e 

Li+) em E. coli e S. aureus 

 

Os parâmetros utilizados no ensaio antimicrobiano em E. coli e S. aureus com 

os scaffolds de vitrocerâmicas (via impressão 3D e gelcasting) e CM¹, com e sem 

recobrimento, estão apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17. Parâmetros utilizados nos ensaios de atividade antimicrobiana dos 
scaffolds com CuO e ZnO NPs em E. coli (103 cel./mL) e S. aureus (106 cel./mL) por 

24 horas 

scaffolds Recobrimento Concentração 
final de NPs 

BG - 3D 60 𝜇L de CuO NPs B(v) 0,6 mg/mL 

80 𝜇L de ZnO padrão 
NPs 

0,8 mg/mL 

80 𝜇L de ZnO Li+ NPs 0,8 mg/mL 

sem NPs 0 mg/mL 

CM¹ 40 𝜇L de CuO NPs B(v) 0,4 mg/mL 

40 𝜇L de ZnO padrão 
NPs 

0,4 mg/mL 

40 𝜇L de ZnO Li+ NPs 0,4 mg/mL 

sem NPs 0 mg/mL 

BG - Gelcasting 60 𝜇L de CuO NPs B(v) 0,4 mg/mL 

sem NPs 0 mg/mL 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 ZnO NPs 

As ZnO NPs estudadas apresentaram diferentes morfologias e tamanhos 

conforme a adição dos aditivos de NaCl e LiCl durante a síntese. As análises das 

suspensões via DLS mostraram que o diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas 

foram de 112 ± 14 nm, 91 ± 14 nm e 98 ± 3 nm, para ZnO NPs padrão, ZnO Li+ NPs 

e ZnO Na+ NPs, respectivamente. Conforme publicado por Brazuna e colaboradores, 

por meio das imagens de MET observou-se que as ZnO NPs convencional e ZnO Li+ 

NPs apresentaram a morfologia esférica com diâmetro médio de 19 ± 3 nm e 11 ± 2 

nm, respectivamente, e as ZnO Na+ NPs apresentaram-se na forma de bastão com 12 
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± 2 nm (diâmetro) e 44 ± 7 nm (comprimento), tamanhos dentro da faixa de possível 

ação antibacteriana com ZnO NPs entre 10 e 50 nm (JAYASURIYA, et al., 2013). A 

análise de espectrofotometria UV-VIS das nanopartículas mostrou que a máxima 

absorção de cada amostra ocorreu no comprimento de onda de 360 nm para ZnO NPs 

convencional, 365 nm para ZnO Li+ NPs e 350 nm para ZnO Na+ NPs (BRAZUNA et 

al, 2019).  

A análise ICP-OES dos extratos de NPs ZnO de 14 dias mostram a liberação 

dos íons em solução, conforme mostrado na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Resultado das determinações dos elementos presentes nos extratos de 
óxido de zinco por ICP-OES 

Amostras/íons Li (ppm) Na (ppm) Zn (ppm) 

ZnO padrão NPs 0 36,46 5,78 

ZnO Li+ NPs  43,60 0 22,54  

ZnO Na+ NPs 0 244,96 161,70 

 

5.1.2 Citotoxicidade das ZnO NPs  

A citotoxicidade das ZnO NPs foi inicialmente avaliada em células Melan-A tanto 

na presença quanto na ausência de irradiação UV e o resultado apresenta-se na 

Figura 22. Observa-se que na ausência de irradiação, as células incubadas com as 

amostras apresentaram baixa viabilidade celular, com taxas muito abaixo de 70%, que 

é o valor limite para considerar um material como citotóxico (ISO 10993-5). Para as 

células incubadas com os três tipos de ZnO NPs, as taxas de viabilidade foram na 

faixa de 23-27 %, demonstrando a alta  citotoxicidade do material. Na presença de 

irradiação (192 J/cm2), valores muito semelhantes de viabilidade  celular foram 

observados, até mesmo para as células não incubadas com amostras, evidenciando 

que tal  resposta pode ser devido à alta dosagem de irradiação, possivelmente devido 

ao conhecido estresse oxidativo  que pode ocorrer em sistemas biológicos expostos 

a luz UV. Como a viabilidade celular já havia sido comprometida pela citotoxicidade 

das NPs, o efeito fotoativo não pôde ser avaliado, mas como a viabilidade das células 

incubadas com as ZnO NPs não decaiu em comparação com a viabilidade das células 

incubadas com as amostras e irradiadas, pode-se considerar que a fotoatividade das 
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NPs seria baixa.  

 

Figura 22. Viabilidade celular das amostras com e sem tratamento de irradiação em MELAN-

A.  Concentração final no poço: ZnO NPs: 11 𝛍g/mL, ZnO Na+ NPs: 18 𝛍g/mL e ZnO Li+ 

NPs: 17 𝛍g/mL. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de células em meio sem 

irradiação (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

Uma vez que as ZnO NPs mostraram alta citotoxicidade nas concentrações 

estudadas, um novo ensaio de viabilidade celular utilizando uma concentração menor 

de amostra e variando a dosagem de irradiação em 0, 48, 144 e 192 J/cm2 foi 

realizado. Foi também alterado o tipo de célula já que a alta concentração da melanina 

nas células de Melan-A podem ter intensificado o efeito tóxico da irradiação. A geração 

de ROS por melanina irradiada por luz UV e visível já foi caracterizada na literatura, 

no qual mostra que a interação entre a luz e o tecido pode danificar os melanócitos 

através da fotossensibilização da melanina (CHIARELLI-NETO et al., 2011; 

CHIARELLI-NETO et al., 2014). O resultado obtido com o ensaio em MEF está 

apresentado na Figura 23. 
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Figura 23. Viabilidade celular das suspensões de com e sem tratamento de irradiação (em 

diferentes tempos) em células MEF. Concentração final no poço: ZnO NPs: 2,2 𝛍g/mL, ZnO 

Na+ NPs: 3,6 𝛍g/mL e ZnO Li+ NPs: 3,4 𝛍g/mL. * (p<0,05) estatisticamente diferente do 

controle de células em meio sem irradiação. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

  

Foi observado que nas concentrações utilizadas as amostras não foram 

citotóxicas para as células MEF na ausência de irradiação. As células incubadas com 

as amostras de NPs sem irradiação apresentaram viabilidade celular acima de 70 %. 

Avaliando as amostras submetidas a diferentes doses de irradiação, observou-se que 

a dose de irradiação de 48 J/cm2 não induziu morte celular na ausência de NPs, mas 

a presença de ZnO NPs e ZnO Na+ NPs levou à diminuição da viabilidade celular, 

indicando um efeito fototóxico dessas NPs apesar da viabilidade ter sido mantida 

acima de 70 %. O aumento de dose de irradiação levou à diminuição de viabilidade 

das células MEF mesmo na ausência de NPs. Ainda assim, foi possível ver indicativos 

de que as ZnO NPs apresentaram maior fototoxicidade já que a viabilidade celular na 

presença dessas NPs com irradiação foi cerca de 36 e 16 %, menor que a viabilidade 

das células incubadas na ausência de NPs e submetidas à mesma dose de irradiação, 

sendo está de 144 e 192 J/cm2 respectivamente. 

VASILE, et al. 2015 mostrou que o aumento da concentração de íons Zn2+ não 

é dado apenas pelo aumento da concentração estudada, mas também pelo tamanho 

e morfologia das NPs, a liberação de íons Zn2+ aumentou com o tamanho das 

nanopartículas e consequentemente a citotoxicidade em células de linhagem celular 
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MG-63 foi maior. A viabilidade de suspensões de 0,5 mg/mL de ZnO NPs com 18,59 

nm (esféricas), 19,7 nm (formas variadas de esféricas a bastonetes) e 22,2 nm (forma 

de placas) foram de 37,5%, 33,8 e 17,1% respectivamente, ou seja, das NPs 

estudadas (VASILE, et al. 2015) quanto maiores, mais citotóxico para as células, 

possivelmente esses fatores foram responsáveis pela maior liberação de ZnO2+ e 

maior geração ROS. Uma hipótese é que a pequena variação da citotoxicidade 

obtidos no ensaio frente às NPs aqui estudadas sejam por suas diferenças de 

tamanhos e morfologias. 

 Estudos também mostram que ZnO NPs em concentrações acima de 10 𝛍g/mL 

passam a ser citotóxicos para células cancerígenas HepG2 (câncer de fígado) e MCF-

7 (câncer de mama) sem serem submetidas a dosagens de irradiação (WAHAB, et 

al., 2014). Apesar do presente estudo ter sido feito em células saudáveis, torna-se 

interessante estudar os resultados aqui obtidos para aplicação em células 

cancerígenas, utilizando uma concentração de ZnO NPs bem menor e submetendo-

as a dosagens de irradiação em torno de 144 J/cm2.  

Apesar de conseguirmos identificar uma concentração de NPs que não foram 

tóxicas para as células, sendo elas as de ZnO NPs de 2,2 𝛍g/mL; ZnO Na+ NPs de 

3,6 𝛍g/mL e ZnO Li+ NPs de 3,4 𝛍g/mL, sem irradiar e irradiadas sob uma dose de 48 

J/cm2, buscamos estudar o efeito de extratos gerados com nanopartículas em maiores 

concentrações, sem irradiar, visando que ao recobrir os scaffolds com essas NPs 

ocorresse a liberação de íons em solução que pudesse ser benéfico para o 

crescimento de células. Assim, foi estudado a ação de extratos de 7 e 14 dias obtidos 

dessas nanopartículas em maiores concentrações (Figuras 24 e 25). Por análise de 

ICP nos extratos de 14 dias de 20mg/mL foi identificado a presença dos íons de lítio, 

sódio e zinco, logo, foi avaliado a citotoxicidade desses extratos.  
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Figura 24. Viabilidade celular dos extratos de 7 dias de ZnO padrão, ZnO Li+ e ZnO Na+ em 

células L929. Concentração final no poço de 0,1 mg/mL; 0,2 mg/mL; 1 mg/mL e 2 mg/mL. * 

(p<0,05) estatisticamente diferente do controle de células em meio com água. (ANOVA 

seguida do teste Tukey). 

 

Figura 25. Viabilidade celular dos extratos de 14 dias de ZnO padrão, ZnO Li+ e ZnO Na+ 

em células L929. Concentração final no poço de 0,1 mg/mL; 0,2 mg/mL; 1 mg/mL e 2 

mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de células em meio com água. 

(ANOVA seguida do teste Tukey). 
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A utilização de extratos de 7 e 14 dias preparados a partir de suspensões de 

ZnO NPs em maiores concentrações, não causaram danos às células, em sua maioria 

ficaram acima de 70 % de viabilidade, o que não classifica as amostras como tóxicas. 

Os extratos que apresentaram baixa viabilidade foram os de NPs ZnO Na+ de 1mg/ 

mL e 2 mg/mL para os extratos de 7 dias e de 2 mg/mL para os de 14 dias. 

Os resultados mostram também que os extratos de 14 dias, com maior 

porcentagem de íons de zinco em solução, apresentaram uma viabilidade celular 

maior e possivelmente a presença dos íons em solução, sem serem excitados por 

doses de irradiação, favorecem o crescimento celular (SOUZA, et al., 2018.).  

 

5.1.3 Atividade antimicrobiana das ZnO NPs  

Para os ensaios antimicrobianos foram selecionados os extratos de 14 dias de 

maior concentração de ZnO NPs 2 mg/mL; ZnO Li+ NPs de 2 mg/mL e ZnO Na+ de 2 

mg/mL. Foram plaqueadas as amostras utilizando duas concentrações iniciais de 

Inóculo, a primeira E. coli em 103 células/mL para análise do crescimento por 

semeadura (Figura 26) e a segunda com E. coli em 108 células/mL para obtenção da 

curva de crescimento do inóculo pelo tempo de 24 horas, no qual considerou-se como 

controle o inóculo que estava em contato com água Milli-Q autoclavada. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 26. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de ZnO NPs de 14 dias em E. 

coli em 103 cel./mL, por semeadura de 5𝛍L por poço. (a) ZnO NPs Padrão 2 mg/mL em E. 

coli 103 cel./mL; (b) ZnO NPs Li + 2 mg/mL em E. coli 103 cel./mL e (c) ZnO NPs Na + 2 

mg/mL em E. coli 103 cel./mL. 
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Não foi possível quantificar por meio de contagem de unidades formadoras de 

colônia das amostras semeadas o crescimento do inóculo, porém é possível fazer 

uma comparação visual em relação aos controles de E. coli em meio e E. coli em água 

e aparentemente houve uma pequena diminuição do crescimento do inóculo em 

contato com as ZnO NPs (Figura 27). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 27. Avaliação da atividade antimicrobiana dos controles de extratos de E. coli em 103 

cel./mL e E. coli em 103 cel./mL diluída em água (Controle 100% nas análises), semeadura 

de 5 𝛍L de cada poço. (a) 250𝛍L de E. coli e (b) 200𝛍L de E. coli 103 cel./mL + 50𝛍L de 

água Milli-Q autoclavada. 

 

Como não foi possível avaliar a atividade antibacteriana das amostras de forma 

quantitativa com o ensaio apresentado acima, realizou-se um segundo teste em que 

a quantidade de bactérias presentes no meio em contato com as amostras pudesse 

ser quantificada por medidas de D. O durante 24 horas (Figura 28) porém iniciando 

com uma concentração maior de inóculo (E. coli 108 cel./mL).  
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Figura 28. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de ZnO NPs de 14 dias em E. 

coli em 108 cel./mL, analisando a mudança da D.O como tempo. 

 

Por meio do gráfico do crescimento do inóculo nas amostras pelo tempo (Figura 

28) é possível confirmar que as ZnO NPs possuem, mesmo que pequena, uma ação 

antimicrobiana com maior efeito no período de 6 horas e 30 minutos de incubação, 

após esse período sua ação diminui e o inóculo volta a crescer, porém o crescimento 

ainda fica um pouco abaixo do crescimento do controle 100% de inóculo em água. É 

importante lembrar que nessa segunda análise com a DO foi utilizado uma 

concentração inicial de bactérias bem maior passando de 103 células/mL para 108 

células/mL e mesmo assim pode-se perceber essa pequena inibição no crescimento 

do inóculo dentro de período aproximado de 6 horas e 30 minutos. Estudos 

comprovam que a atividade antimicrobiana é maior quanto menor o tamanho das NPs 

e maior a concentração (KAUSHIK, et al., 2014). A equipe de KAUSHIK, M. estudou 

a ação antimicrobiana de ZnO NPs que passaram por um processo de recozimento 

do pó, após serem sintetizadas. Neste processo foram utilizadas 4 temperaturas 

diferentes (300, 500, 700 e 900 °C) por 3 h e as NPs se agregaram, ficando maiores 

conforme o aumento da temperatura chegando a 82, 150, 230 e 420 nm, 

respectivamente. A atividade antimicrobiana foi avaliada por meio da técnica de 

difusão em ágar e por imagem fluorescente das células bacterianas estudadas (E. 

coli, S. aureus e outras) coradas com SYTO9 e iodeto de propídio. A concentração 

inicial das bactérias não foi informada no trabalho, porém, mediu-se a formação do 

halo formado entre as ZnO NPs e a bactéria e o resultado foi que a zona de inibição 

do crescimento bacteriano diminuiu conforme aumentou o tamanho das NPs. Por 

fluorescência observaram que as NPs causaram de 60-65% de morte celular em S. 
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aureus sendo que a atividade antibacteriana foi maior quanto menor as NPs.  

As ZnO NPs estudadas neste trabalho apresentam diferenças de tamanho e 

morfologia, porém como a atividade antimicrobiana de todos os grupos foi muito 

discreta, não sendo possível avaliar a interferência desses parâmetros morfológicos 

das NPs sobre atividade antimicrobiana.  

 

5.2 CuO NPs 

As CuO NPs que foram sintetizadas por pesquisadores do Laboratório de 

Nanotecnologia e Engenharia de Processos (NEP) da EEL-USP de CuO B NPs e CuO 

E NPS foram caracterizadas por DRX e indicou a presença de Cu4O3 e Cu2H3NO5, 

respectivamente. A liberação de íons Cu 2+ por essas NPs nos extratos preparados 

de 7 e 14 dias foi avaliada por ICP-OES e os resultados são apresentados na tabela 

19. As NPs preparadas por rota biossintética (CuO D) também foram caracterizadas 

quanto à liberação de íons Cu2+ nos extratos de 7 e 14 dias, no entanto, a 

caracterização por DRX não foi realizada e, portanto, a formação de CuO e 

identificação de fase formada não foram confirmadas. 

 

Tabela 19. Resultado das determinações dos elementos presentes nos extratos de 
óxido de cobre por ICP-OES 

Amostras/ 
íons 

Cu (ppm) 

Extrato de 7 dias  Extratos de 14 dias 

CuO B NPs 1179,6 1416,0 

CuO E NPs 1417,0 1415,6 

CuO D NPs 377,4  299,8 

 

5.2.1. Citotoxicidade das CuO NPs 

A avaliação da citotoxicidade das CuO NPs iniciou-se a partir dos extratos já que 

foi constatado a presença de íons Cu2+ por ICP-OES. Os extratos preparados na maior 

concentração de NPs (1 mg/mL) foram os mais tóxicos tanto de 7 quanto de 14 dias 

quando incubados com células L929 na concentração de 104 células/poço. Os 
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extratos de CuO B(v) NPs (Figura 29) e CuO E NPs (Figura 30) nas demais 

concentrações estudadas de 0,1 e 0,2 mg/mL não foram citotóxicos e a incubação das 

células com esses extratos resultou em valores de viabilidade celular acima de 70% 

e os melhores resultados foram para as concentrações de 0,2 mg/mL. Nessas 

concentrações de extrato, a incubação com células resultou em viabilidade de 103 e 

82% para os extratos CuO B de 7 e 14 dias respectivamente e de 100 e 89% para os 

extratos CuO E de 7 e 14 dias, respectivamente. Já dentre os extratos de CuO D NPs, 

somente o extrato de 7 dias preparado com as NPs na concentração de 0,1 mg/mL foi 

viável para o crescimento celular resultando em 75% de viabilidade celular.  

 

 

Figura 29. Viabilidade celular dos extratos de 7 e 14 dias de CuO B(v) NPs em células L929. 

Concentração final no poço de 1 mg/mL; 0,2 mg/mL; 0,1 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente 

diferente do controle de células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

Observou-se que os extratos preparados com NPs em menor concentração e de 

menos dias resultam em maior viabilidade celular, ficando acima do controle de 

células em meio, isso pode ser devido a uma quantidade ideal de íons liberados. 

Possivelmente os íons liberados em solução em quantidade excessiva comprometem 

o desenvolvimento celular. 
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Figura 30. Viabilidade celular dos extratos de 7 e 14 dias de CuO E NPs em células L929. 

Concentração final no poço de 1 mg/mL; 0,2 mg/mL; 0,1 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente 

diferente do controle de células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

Para os extratos de CuO E NPs, observou-se o mesmo comportamento de 

crescimento celular em relação ao teor de íons presente. Quanto maior a 

concentração e maior o tempo de preparo dos extratos, menor a viabilidade de células 

incubadas nesses meios. O extrato de 7 dias preparado com concentração de 

0,2mg/mL de NPs foi o que apresentou melhor resultado, levando a 100% de 

viabilidade das células incubadas nesse meio por 24 horas. 

 

 

Figura 31. Viabilidade celular dos extratos de 7 e 14 dias de CuO D NPs em células L929. 

Concentração final no poço de 0,1 mg/mL; 0,2 mg/mL; 1 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente 

diferente do controle de células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 
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Já os extratos de CuO D NPs (Figura 31), apresentaram em sua maioria 

toxicidade para as células, porém também segue a relação das demais NPs, onde, 

nos extratos de 14 dias a toxicidade foi maior e aumenta também conforme aumenta 

a concentração. Porém uma particularidade dessas CuO NPs D é que devido à 

síntese ser biológica sem passar por um tratamento de purificação, possivelmente, 

em solução pode haver a presença de outros elementos como polissacarídeos 

extracelulares (EPS) excretados pelos microorganismos, proteínas e aminoácidos. 

Por se tratar de um extrato bruto, esses elementos que não foram identificados podem 

interferir positiva ou negativamente no desenvolvimento celular. Uma hipótese é que 

o extrato pode ter servido de nutrientes para as células ocorrendo inicialmente a 

proliferação de células e posterior morte por falta de espaço para continuar a crescer. 

Tendo avaliado a viabilidade celular dos extratos de CuO NPs, a próxima etapa 

foi avaliar a toxicidade das suspensões obtidas e com base nesses resultados dos 

extratos foi selecionado avaliar as suspensões de CuO B e D de 0,2 mg/mL. 

O estudo da citotoxicidade das NPs é muito importante, principalmente quando 

o meio de aplicação é em um ser vivo, pois muitos estudos apontam o CuO NPs como 

material citotóxico. Parte do estudo de KATSUMITI, et al.2018, foi baseado em 

comparar a citotoxicidade de CuO NPs (de tamanho polidisperso entre 29,5 e 100 

nm), CuO Bulk e íons de Cu2+ com concentrações variadas (0,5-200 mg/L) em células 

humana TT1, na concentração de 105 células/mL usando o método MTT. O resultado 

mostrou que o uso de cobre na forma iônica Cu2+ foi o mais tóxico, seguido por CuO 

NPs e CuO bulk, sendo que as CuO NPs apresentaram maior geração de ROS e a 

produção de ROS também aumentou conforme o aumento da concentração das CuO 

NPs estudadas. Nas concentrações de 0,5 mg/mL a viabilidade celular permaneceu 

próxima a 70% e em concentrações acima de 1 mg/L a amostra passa a ser citotóxica 

para as células. No presente estudo as concentrações de 1mg/mL também foi tóxica 

para células, porém em concentrações abaixo de 0,5 mg/mL aqui estudadas (Figura 

32) de 0,1 e 0,2 mg/mL também apresentaram alta toxicidade.   

ASSADIAN, et al., 2018 avaliou a citotoxicidade de CuO NPs em linfócitos do 

sangue humano na concentração de 104 células/mL avaliando a ação CuO NPs em 

diferentes concentrações e a possível formação de ROS.  O corante de exclusão azul 

de Tripan foi usado como método de avaliação da viabilidade celular por meio de 

contagem de células viáveis, foram testadas 5 concentrações diferentes de CuO NPs 
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(0,1, 0,5, 1, 2 e 5 mM). Apenas a suspensão de menor concentração de 0,1 mM (~ 

7,95𝜇g/mL baseado na MMCuO = 79,545 g/mol) não foi citotóxica para células ficando 

com viabilidade acima de 70%, as demais concentrações foram citotóxicas para as 

células (abaixo de 50%) e novamente com o aumento da concentração aumentou-se 

o grau de citotoxicidade e a geração de ROS.  

No entanto, ao contrário de alguns estudos, os extratos de CuO B(v) e E(v) NPs 

(Figuras 30 e 31) utilizados nas concentrações iguais a 0,1 e 0,2 mg/mL, que contém 

íons de cobre apontados em estudos como citotóxicos para células, não apresentaram 

citotoxicidade. É importante ressaltar que apesar de serem óxidos de cobre, as NPs 

aqui utilizadas apresentaram fases diferentes (Cu4O3 e Cu2H3NO5) o qual não foram 

encontrados estudos de ensaios in vitro realizados anteriormente.  

 

 

Figura 32. Viabilidade celular das suspensões de CuO B(v) NPs em células L929. 
Concentração final no poço de 1 mg/mL; 0,1 mg/mL; 0,1 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente 

diferente do controle de células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

Em suspensão a viabilidade celular do CuO B NPs (Figura 32), foi baixa, 

classificando a suspensão como um material citotóxico. Diferentemente do resultado 

dos extratos, quanto maior a concentração, maior a viabilidade celular. Como a 

suspensão foi avaliada por um período de 24 horas em contato com as células, 

possivelmente, não houve tempo suficiente para liberação de íons em uma quantidade 

ideal para favorecer o crescimento celular, como mostrado nos resultados com 
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extratos de CuO NPs. Isso explica o fato de neste caso a concentração maior ter tido 

um maior crescimento. 

 

  

Figura 33. Viabilidade celular das suspensões de CuO D NPs em células L929. 

Concentração final no poço de 1 mg/mL; 0,1 mg/mL; 0,1 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente 

diferente do controle de células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

A suspensão de CuO D (Figura 33) de 0,1mg/mL foi a que permitiu um 

crescimento viável para as células, ficando entre o limiar do citotóxico ou não com 

70% de viabilidade. Com o aumento da concentração houve a diminuição da 

viabilidade para 60% para a suspensão de 0,2mg/mL e 33% para a suspensão de 1 

mg/mL, resultado muito semelhante ao obtido nos extratos de 7 e 14 dias de CuO NPs 

D. 

5.2.2 Atividade antimicrobiana das CuO NPs  

Após certificar-se da viabilidade das células em contato com as amostras, os 

estudos foram voltados para avaliação delas, em contato com o inóculo. Foi avaliado 

a ação antimicrobiana por meio da semeadura e pela porcentagem de crescimento 

em 24 horas da E. coli 103 cel/mL utilizando-se da medida da D.O. e pela avaliação 

do crescimento do inóculo pelo tempo, porém com a E. coli em 108 cel/mL, baseando-

se na leitura da D.O. em diferentes tempos de incubação com as amostras. 
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Figura 34. Avaliação da atividade antimicrobiana, por semeadura de 10 𝛍L da E. coli em 103 

cel./mL (Controle 100%). 

A avaliação do crescimento das amostras semeadas em placas de Petri foi 

realizada comparando, visualmente, o crescimento do controle de E. coli incubada 

apenas em meio (Figura 34) com as amostras de E. coli incubadas com as amostras, 

devido à dificuldade de realizar a contagem de unidades formadoras de colônias, 

mesmo nas amostras de maior diluição 10-10x [poço].  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 35. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO NPs de 14 dias em E. 

coli em 103 cel./mL, por semeadura de 10 𝛍L de cada poço. (a) CuO B(v) NPs 1 mg/mL em 

E. coli 103 cel./mL; (b) CuO B(v) NPs 0,2 mg/mL em E. coli 103 cel./mL e (c) CuO B(v) NPs 

0,1 mg/mL em E. coli 103 cel./mL. 

 

Observou-se que em todas as concentrações estudadas nos extratos de 14 dias 

de CuO B(v) NPs apresentaram uma boa inibição no crescimento do inóculo, 

apresentando uma ação muito parecida entre elas (Figura 35). Por meio da análise da 
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D.O. de 24 horas (Figura 36), pode-se confirmar que a inibição foi de 49 % para o 

extrato de 1 mg/mL, 58 % para o extrato de 0,2 mg/mL e 57 % para o extrato de 0,1 

mg/mL.  

 

 

Figura 36. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO B(v) NPs de 14 dias 

em E. coli em 103 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 horas em contato com 

inóculo. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de inóculo em meio. (ANOVA 

seguida do teste Tukey). 

 

Para os extratos de CuO E NPs também se observou um comportamento 

semelhante aos de CuO B(v) NPs. O crescimento da bactéria foi menor em relação 

ao crescimento do inóculo para todas as concentrações (Figura 37). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 37. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO NPs de 14 dias em E. 

coli em 103 cel./mL, por semeadura de 10 𝛍L de cada poço. (a) CuO E NPs 1 mg/mL em E. 
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coli 103 cel./mL; (b) CuO E NPs 0,2 mg/mL em E. coli 103 cel./mL e (c) CuO E NPs 0,1 

mg/mL em E. coli 103 cel./mL. 

 

A D.O. dos extratos de CuO E NPs (Figura 38), mostra um crescimento um pouco 

maior em relação aos extratos de CuO B(v) NPs, porém a inibição de todos os extratos 

foi em torno de 50%. 

 

 

Figura 38. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO E NPs de 14 dias em 

E. coli em 103 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 horas em contato com 

inóculo. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de inóculo em meio. (ANOVA 

seguida do teste Tukey). 

 

Já os extratos de CuO D NPs de menores concentrações apresentaram melhor 

eficiência quando em contato com o inóculo, e aparentemente no inóculo semeado a 

concentração de maior inibição de crescimento foi a intermediária de 0,2 mg/mL e a 

com maior proliferação foi a de maior concentração de NPs de 1 mg/mL (Figura 39). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 39. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO D NPs de 14 dias em 

E. coli em 103 cel./mL, por semeadura de 10 𝛍L de cada poço.  (a) CuO D NPs 1 mg/mL em 

E. coli 103 cel./mL; (b) CuO D NPs 0,2 mg/mL em E. coli 103 cel./mL e (c) CuO D NPs 0,1 

mg/mL em E. coli 103 cel./mL. 

 

Por meio da leitura da D.O. uma análise mais quantitativa, as amostras de CuO 

D NPS de menor concentração 0,1 mg/mL apresentou menor crescimento de inóculo, 

seguido da amostra de 0,2 mg/mL com 51% de crescimento e de 1 mg/mL com 87% 

de crescimento do inóculo (Figura 40). 

 

Figura 40. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO D NPs de 14 dias em 

E. coli em 103 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 horas em contato com 

inóculo. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de inóculo em meio. (ANOVA 

seguida do teste Tukey). 
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Os extratos de CuO NPs de 0,2 mg/mL também foram avaliados em sua ação 

antimicrobiana quando em contato com a E. coli em maior concentração de 108 células 

por mL, para avaliação do crescimento do inóculo em relação ao tempo dentro de um 

período de 24 horas, a partir das medidas de D.O. em diferentes tempos (Figura 41).  

Na atividade antimicrobiana dos extratos de CuO NPs, possivelmente a 

presença dos íons de cobre é o principal fator de toxicidade (VOLLAND, et al., 2018.). 

 

 

Figura 41. Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos de CuO D NPs de 14 dias em 

E. coli em 103 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 horas em contato com 

inóculo. 

Em uma concentração mais elevada de inóculos não se observou uma 

diminuição significativa no desenvolvimento de inóculo no período de 24 horas, porém 

o crescimento ficou um pouco abaixo do inóculo em água (controle 100%). O 

comportamento mais surpreendente foi do extrato de 14 dias de CuO D NPs, que no 

período de 6 horas teve um crescimento próximo a 120%, estando acima do 

crescimento de inóculo sem amostra, mas que após apresentou uma queda de 

aproximadamente 20% na evolução do inóculo em 22 horas.  

Após avaliar a ação antimicrobiana dos extratos foi selecionado duas amostras 

para serem avaliadas as suspensões de CuO B(v) NPs (Figura 42a) e CuO D NPs 

(Figura 42b), ambas, com concentração de 1 mg/mL cada. Nas amostras semeadas 

(Figura 42) foi bem visível que houve uma grande inibição no crescimento da E. coli 

de 103 células/mL, sendo a de maior efeito a CuO B(v) NPs.   
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(a) (b) 

Figura 42. Avaliação da atividade antimicrobiana das suspensões de CuO NPs em E. coli 

em 103 cel./mL, por semeadura. (a) CuO B 1 mg/mL em E. coli 103 cel./mL e (b) CuO D NPs 

1 mg/mL em E. coli 103 cel./mL. 

 

Por meio da avaliação da D.O de 24 horas foi possível quantificar o resultado 

obtido na semeadura de CuO B(v) NPs que apresentou uma inibição de 97% no 

crescimento das bactérias e da suspensão de CuO D NPs com inibição de 61 % 

(Figura 43).  

 

 

Figura 43. Avaliação da atividade antimicrobiana das suspensões de CuO B e D NPs em E. 

coli em 103 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 horas em contato com inóculo. * 

(p<0,05) estatisticamente diferente do controle de inóculo em meio (ANOVA seguida do 

teste Tukey). 
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Em uma concentração maior de inóculo, E. coli 108 células por mL, a suspensão 

de CuO B(v) NPs consegue apresentar uma inibição de crescimento menor, cerca de 

40%, valor significativo para o aumento inicial de bactérias. Já a suspensão de CuO 

D NPs não conseguiram inibir o crescimento do inóculo que cresceu cerca de 80% a 

mais que o inóculo sem amostra dentro das 24 horas (Figura 44).  

 

 

Figura 44. Avaliação da atividade antimicrobiana das suspensões de CuO em E. coli em 108 

cel./mL, analisando a mudança da D.O como tempo. 

 

Segundo APPLEROT, et al., 2012 que também estudaram a ação antimicrobiana 

de CuO NPs em suspensão, provavelmente a resposta antibacteriana se deve aos 

ânions superóxidos que são formados nas suspensões gerando uma grande 

quantidade de outros ROS. Neste estudo (APPLEROT, et al., 2012) foram analisadas 

CuO NPs de 2 e 30 nm, ambas nas concentrações de 0,1 mg/mL, em E. coli e S. 

aureus as duas com concentrações iniciais na faixa de 107 células/mL. Num período 

curto de 3 horas observou-se que as CuO NPs de 2 nm causaram a inativação de 

97% das bactérias S. aureus e 99,9 % das bactérias E. coli e nas mesmas condições 

as CuO NPs de 30 nm causaram a redução da viabilidade de 94% das bactérias S. 

aureus e 98 % das E. coli. Em um estudo mais aprofundado, o grupo mostrou que a 

causa da morte das bactérias estava ligada à tendência nas NPs em se aderir à 

superfície das células rompendo a parede celular, à indução de geração de ROS que 

foi mais intensa no caso das NPs de menor tamanho. Isso pode explicar o resultado 

antimicrobiano obtido na Figura 43. O uso de E. coli em concentração inicial maior de 

108 células/mL e o fato de as CuO NPs em maior concentração tenderem a se 

aglomerar aumentando seu tamanho são fatores que podem ter diminuído a atividade 

antimicrobiana das NPs frente ao inóculo. Ainda, vale lembrar que neste trabalho, as 
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NPs que apresentaram maior atividade antibacteriana não eram da fase de CuO e sim 

de Cu4O3 e Cu2H3NO5 e NPs dessa fase não haviam ainda sido estudadas quanto à 

atividade antimicrobiana na literatura. 

 

5.3 QDs 

Os QDs são do tipo core-shell, ou seja, com núcleo de CuInS e casca de ZnS 

identificados por análise do DRX que confirmou a presença dos principais picos 

próximos da fase cristalina do ZnS e da fase cristalina do CuInS e possuem morfologia 

esféricas com diâmetro médio de 3,5 ± 0,9 nm, conforme análise por MET e máxima 

absorção em 587 nm (TSOLEKILE et al., 2018).  

 

5.3.1 Citotoxicidade dos QDs 

A Viabilidade celular de células L929 foi testada com suspensões de QDs sem 

serem submetidas ao processo de irradiação. Nas duas concentrações estudadas de 

0,05 mg/ mL e 0,16 mg/mL ocorreu morte celular de 80% e 55 %, respectivamente, 

sendo citotóxicos para as células (Figura 45).  

 

Figura 45. Viabilidade celular das suspensões de QDs em células L929. Concentração final 

no poço de 0,05 mg/mL e 0,16 mg/mL. * (p<0,05) estatisticamente diferente do controle de 

células em meio. (ANOVA seguida do teste Tukey). 
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5.3.2 Atividade antimicrobiana dos QDs 

O crescimento das bactérias foi monitorado pela observação de linhas opacas 

nas placas de crescimento celular. Essas linhas correspondem às colônias de 

bactérias, E. coli 106 células por mL, que proliferam sobre as placas. Os resultados 

obtidos com os controles (Figura 46) mostraram que o inóculo usado não estava 

resistente pois na presença de antibiótico inibiu seu crescimento na ausência ou 

presença de irradiação (51 J/cm2). Observou-se também que o inóculo estava ativo 

com capacidade de crescimento nas condições normais, ou seja, presença de meio 

de cultura e ausência de irradiação. No entanto, o crescimento foi inibido sob 

irradiação o que não era esperado já que outros ensaios com este tipo de controle 

comprovaram que a dose de irradiação usada não era tóxica para essas bactérias. 

Outro resultado inesperado foi o crescimento de bactérias em água autoclavada e em 

meio sem inóculo sob irradiação, o que não havia sido observado na ausência de 

irradiação. Esse resultado pode ter sido consequência de contaminação na etapa de 

irradiação, provavelmente no interior da câmara de irradiação. Assim, o efeito da luz 

e da presença de água foi novamente avaliado (Figura 46b).  

 

 

Figura 46. Semeadura de 10 𝛍L dos controles. Sem irradiar (Coluna esquerda), com 

irradiação (Coluna direita). (a) Antibióticos em inóculo, (b)Inóculo, (c) Meio com H2O 

autoclavada e (d) meio sem inóculo. 
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Figura 47. Semeadura do inóculo em água autoclavada. (a) Sem irradiar e (b), com irradiação. 

Os números 1,2, 3 referem-se às triplicatas da E. coli com água na concentração do poço e 

C refere-se ao controle de meio. 

Observa-se no controle de E. coli em água que somente o efeito da irradiação 

não inibe a proliferação das bactérias (Figura 47), sendo aparentemente maior na 

placa irradiada e confirma-se a possível contaminação do meio caldo utilizado durante 

o experimento. Após a observação dos controles, temos na Figura 48 o resultado da 

semeadura de E. coli realizada com amostras de QDs em meio de cultura.  
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Figura 48. Semeadura de E. coli com QDs em diferentes concentrações. Sem irradiar 

(Coluna esquerda), com irradiação (Coluna direita): 1,2, 3 referem-se as triplicatas das 

amostras + E. coli na concentração do poço e c (amostras + meio). 

 

A ação dos QDs testadas nas concentrações finais por poço de 0,11 e 0,22 

mg/mL contra a bactéria E. coli, apresentada na Figura 48, mostrou que em ambas as 

concentrações houve a inibição do crescimento das bactérias somente nas amostras 

submetidas à irradiação. Esse resultado pode ser devido à propriedade fotodinâmica 

dos QDs, os quais induzem a formação de ROS quando submetidos a uma certa dose 

de irradiação, ocasionando a morte celular. Com base nesses resultados, optou-se 

por impregnar os scaffolds de modo que a concentração final dos QDs no poço com 

E. coli fosse de 0,22 mg/mL.   

A avaliação dos QDs também foi feita na bactéria S. aureus na concentração de 

106 células por mL, porém, e em ambos os casos, com e sem irradiação (51 J/cm2) e 
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a concentração final de QDs no poço de 0,16 mg/mL. O QDs não apresentou atividade 

antimicrobiana e não sendo possível realizar a contagem de unidades formadoras de 

colônias em nenhuma das amostras. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 49. Semeadura de S. aureus com QDs sem irradiar (coluna esquerda) e com 

irradiação (coluna direita). (a) S. aureus em água sem irradiar; (b) S. aureus em água com 

irradiação; (c) S. aureus e QDs sem irradiar e (d) S. aureus e QDs com irradiação. 

 

Por meio da leitura da D.O. de 24 horas o inóculo com as amostras (sem 

irradiação) apresentaram uma pequena inibição de 9% no crescimento da bactéria 

(Figura 49). Nas amostras irradiadas não houve nenhuma inibição no crescimento das 

bactérias, pois o crescimento ficou acima de 100%, tanto no controle somente com S. 

aureus com 119 % de crescimento como no controle de S. aureus com QDS com 106 

% (Figura 50). 
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Figura 50. Avaliação da atividade antimicrobiana das suspensões de QDs (Sem e com 

irradiação de 51 J/cm2) em S. aureus em 106 cel./mL, analisando a D.O. das amostras em 24 

horas em contato com inóculo. Estatisticamente os poços com amostras não são diferentes 

do controle. (ANOVA seguida do teste Tukey). 

 

Os QDs apresentaram boa atividade antimicrobiana ao gram negativo (E. coli) 

somente quando submetidos a doses de irradiação 51 J/cm2, já o gram positivo (S. 

aureus) foi resistente a ação do QDs mesmo sendo submetido a dose de irradiação. 

QDs podem afetar o crescimento, proliferação e viabilidade celular. 

 

5.4. SCAFFOLDS BIOCERÂMICOS 

5.4.1 Análise do pó de BG 45S5 

A Figura 51 apresenta o difratograma do pó de BG 45S5 obtido pelo método de 

fusão-resfriamento. Como esperado, não se observa a formação de fase cristalina, 

evidenciando que o pó produzido apresenta caráter não cristalino. Tal resultado 

demonstra que os parâmetros de síntese e beneficiamento foram adequados na 

obtenção da matéria-prima a ser utilizada no presente trabalho. 
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Figura 51. Difratograma do pó de BG 45S5 obtido pelo método de fusão-resfriamento. 

 

A Figura 51 apresenta a curva de distribuição granulométrica do pó de vidro 

bioativo BG 45S5. Através da imagem é possível observar um comportamento 

trimodal na distribuição do tamanho das partículas após a etapa de beneficiamento 

por moagem. O tamanho médio das partículas foi de 6 µm (com d50 = 6,03 µm), 

variando de d10 = 1,66 µm a d90 = 17,56 µm (Figura 52). Esta faixa de tamanho de 

partículas é adequada ao processo de impressão 3D adotado neste trabalho, pois o 

tamanho de partículas é consideravelmente menor que a abertura do bico de 

impressão utilizado, não ocasionando a obstrução e/ou entupimento do bico durante 

o processamento. 

 

Figura 52. Curva de distribuição granulométrica do pó de BG 45S5 após o beneficiamento 

por moagem. 
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5.4.2 Scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5 via 

gelcasting  

Foram obtidos 5 corpos de provas cilíndricos com diâmetro médio de 1,35 ± 0,03 

cm e comprimento de 2,34 ± 0,09 cm, via processo gelcasting, conforme mostra a 

Figura 53.  

 

 

Figura 53. Scaffolds obtidos via gelcasting 

 

  A porosidade das amostras foi calculada em termos da relação entre densidade 

teórica da amostra e da densidade obtida da amostra, utilizando a equação 1 e o 

resultado está apresentado na Tabela 20.  

 

Tabela 20. Densidade geométrica e porosidades dos scaffolds 

Amostra  Volume 
(cm3)  

Massa (g)  Densidade 
Geométrica (g/cm3)  

Porosidade (%) 

1  3,227  1,802  0,558  79,3 

2  3,460  1,857  0,537  80,1 

3  3,389  1,763  0,520  80,7 

4  3,328  1,801  0,541  80,0 

5  3,235  1,683  0,520  80,7 

Média  3,3 ± 0,1  1,78 ± 0,06  0,54 ± 0,02  80,2 ± 0,6 
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A densidade geométrica dos scaffolds foi determinada a partir da massa e 

dimensões dos corpos sinterizados, sendo respectivamente, 1,78 ± 0,06 g e 3,3 ± 0,1 

cm3 e aplicando a equação 1, apresentaram uma alta porosidade de 80 ± 1 %. Após 

essa análise realizou-se a etapa de corte das amostras e nesta etapa não foi possível 

obter muitas amostras, pois, alguns corpos de prova apresentaram trincas e outros 

vazios internos, possivelmente gerados na etapa de secagem e compactação, que 

deverão ser ajustadas, e acabaram diminuindo a área de contato necessário para a 

cortadeira realizar o corte. Apesar disso, observou-se nas amostras que não 

apresentaram tais defeitos uma boa resistência do material durante o manuseio e 

corte e as amostras finais foram obtidas com diâmetro médio de 1,34 cm e 2 mm de 

espessura. Os scaffolds obtidos, foram preparados para ensaio antimicrobiano com 

as bactérias E. coli e a caracterização dos poros realizado por análise de MEV, 

apresentada na Figura 54.  

 
Figura 54. Imagens de MEV dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5 (via 

gelcasting). 

Nas imagens obtidas por MEV, confirma-se a alta porosidade dos scaffolds, com 

poros interconectados entre si, tamanhos variados dentro da escala micrométrica, 

morfologia esférica e com a presença de corpúsculos muito pequeno sobre toda a 

superfície, característicos do próprio vidro bioativo (SILVA et al., 2018). Pela imagem 

é possível identificar poros em torno de 30 a 375 μm que são medidas propícias para 

que ocorra um fluxo de fluidos biológicos apropriado facilitando o processo de 

regeneração óssea. Observa-se também a presença de muitos poros ainda menores 

em toda superfície, sendo difícil estimar o tamanho dessas microporosidades, porém 

possivelmente são porosidades permissíveis a neovascularização do tecido (FOOK et 

al., 2010).  
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5.4.3 scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5 via 

impressão 3D  

 

Os scaffolds de vitrocerâmicas obtido por impressão 3D estão apresentados na 

Figura 55, o qual é possível ver que todas as peças foram impressas em formato de 

cilindros e com parâmetros geométricos iguais. 

  

 

Figura 55. Scaffolds obtidos via impressão 3D. 

 

A Figura 56 apresenta o difratograma dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados 

do BG 45S5 obtidos via impressão 3D. Com este resultado, foi possível observar que 

durante o processo de sinterização dos scaffolds ocorreu a formação de duas fases 

cristalinas. A fase majoritária formada foi de Silicato de sódio e cálcio (JCPDS 77-

2189) e a segunda fase formada foi de fosfato de cálcio e sódio (JCPDS 29-1193). 

A formação dessas fases cristalinas deve-se ao resfriamento lento aplicado no 

processo de queima do material, o qual permitiu uma organização da rede atômica 

em larga escala, formando as fases cristalinas mencionadas, que classificam o 

scaffold como uma vitrocerâmica derivada do BG 45S5.  
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Figura 56. Difratograma dos scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5. 

 

A Figura 57 apresenta as micrografias dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados 

de BG 45S5 obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Através das 

imagens é possível analisar a morfologia final dos scaffolds produzidos após a etapa 

de sinterização a 850 °C.  

Através das Figuras 57-A e 57-D é possível observar a macroestrutura dos 

scaffolds, sendo possível notar que a formulação da pasta utilizada foi adequada ao 

processo de impressão, pois os filamentos estão alinhados, sem grandes 

deformações, não sendo observado o colapso dos filamentos das camadas inferiores, 

indicando que foram capazes de suportar o peso das camadas superiores. 

Na superfície dos filamentos dos scaffolds, especificamente através das Figuras 

57-B e 57-C é possível observar a formação de algumas estruturas em formato de 

agulhas. Estas estruturas podem estar relacionadas a uma ou mais fases cristalinas 

identificadas através da análise de difração de raios-X. A identificação precisa sobre 

qual fase cristalina estas estruturas representam necessitam de uma análise mais 

específica. 

A densificação das paredes dos filamentos dos scaffolds pode ser observada 

através das Figuras 57-C e 57-F, obtidas com um maior aumento. Através destas 

figuras é possível notar uma boa densificação do material durante o processo de 

sinterização. Esta densificação do material através da sinterização é o que garante 
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resistência mecânica adequada a aplicação dos scaffolds e sua integridade durante a 

realização dos ensaios. 

Com a análise por MEV também foi possível medir o tamanho de poros dos 

scaffolds produzidos. Através da Figura 57-A obteve-se que o tamanho de poros foi 

de 622 ± 84 µm, com uma variação de 507 a 761 µm. Através da Figura 57-D o 

tamanho de poros foi de 278 ± 32 µm, com uma variação de 233 a 332 µm. Esta 

diferença nas faixas de tamanhos de poros entre as Figuras 57-A e 57-D estão 

relacionadas com a programação para impressão dos scaffolds. As medidas obtidas 

com a Figura 57-A estão relacionadas com a distância entre os filamentos, enquanto 

as medidas da Figura 57-D estão relacionadas com a altura entre uma camada e 

outra. 

Com a Figura 57-D foi possível medir o diâmetro final dos filamentos dos 

scaffolds, sendo o valor de 607 ± 21 µm, valor superior ao do bico de impressão 

utilizado (580 µm), indicando que após a saída da pasta cerâmica pelo bico há uma 

expansão da pasta, ocasionando um aumento no diâmetro dos filamentos. 
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Figura 57. Imagens de MEV dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5 (via 

impressão 3D). 

 

A porosidade dos scaffolds produzidos, calculada pelo método geométrico 

(utilizando como densidade teórica do BG 45S5 de 2,7 g/cm3) foi de 72 ± 3% (n = 35). 

Tal porosidade é adequada para a aplicação final dos scaffolds, podendo ser 

considerada como uma elevada porosidade. Por se tratar de scaffolds produzidos por 

DIW todos os macroporos estão interconectados, não tendo a presença de poros 

fechados.  
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5.5 scaffolds de cimento de wollastonita (CM¹) 

O scaffold CM¹, foi caracterizado por MEV e EDS, os elementos de sua base de 

silicato de cálcio foram identificados pelo EDS como mostra o espectro obtido na 

Figura 58.  

 

Figura 58. Análise de EDS dos scaffolds de CM¹ sem NPs. Espectro e porcentagem 
quantitativa dos elementos encontrados na região analisada. 

 

 

Figura 59. Mapeamento químico atômico dos elementos presentes na região analisada do 

scaffolds de CM¹ sem NPs. 
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Na análise EDS (Figura 59) foi possível identificar os elementos característico 

dos scaffolds CM¹, oxigênio, alumínio, silício, fósforo e cálcio. 

 

5.6 RECOBRIMENTO DOS SCAFFOLDS 

5.6.1 Recobrimento dos scaffolds (via gelcasting) com QDs 

 

A Figura 60, apresenta os scaffolds branco (Figura 60-a), sem impregnar, e 

após a impregnação (Figura 60-c) com 40 μL de suspensão aquosa de QDS na 

concentração de 4 μg/mL.  

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 60. Recobrimento dos scaffolds (via gelcasting) com QDs (a) Scaffold BG 45S5 branco 
(b) Suspensão de QDs e (c) Scaffold BG 45S5 com QDs 

. 

O primeiro método adotado para impregnação dos scaffolds foi via deposição 

devido à baixa quantidade de amostra disponível. A amostra (Figura 60-b) foi gotejada 

de modo a cobrir praticamente toda a superfície, conforme apresentado na Figura 60-

c observou-se também que houve a absorção dos QDs nos poros da amostra, uma 

análise de DRX feita nos scaffolds de BG com e sem recobrimento foi feita com intuito 

de tentar identificar a presença dos QDs e os espectros obtidos são apresentados na 

Figura 61. 
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Figura 61. Difratogramas dos scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5: (a) 

Produzidos via impressão 3D; (b) produzidos via gelcasting e (c) produzidos via gelcasting 

recobertos com QDs. Picos identificados com (*) Silicato de sódio e cálcio (JCPDS 77-2189) 

e (°) Fosfato de cálcio e sódio (JCPDS 29-1193). 

 

Como observa-se no difratograma dos scaffolds (Figura 61), não foi possível 

identificar a presença do QDs (Figura 61-c), pois só foram identificados os picos 

referentes aos scaffolds de vitrocerâmicas sem NPs. Possivelmente parte das NPs 

tenham sido liberadas para o meio, já que a análise DRX foi feita em um scaffold 

testado no ensaio antimicrobiano. As NPs podem ter sido liberadas para o meio e a 

análise de DRX não é sensível o suficiente para detecção de elementos em pequenas 

quantidades. 

 

5.6.2 Recobrimento dos scaffolds (via impressão 3D) com B(v)NPs, 

ZnO Li+ e ZnO padrão. 

 

Como o primeiro resultado de recobrimento dos QDs em meio aquoso foi 

positivo, optou-se por seguir o mesmo protocolo nos scaffolds produzidos por 
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impressão 3D e gelcasting para recobrimento com as CuO B(v) NPs, ZnO Li+ e ZnO 

padrão, os resultados podem ser vistos na Figura 62. Apesar de também ter obtido 

uma boa cobertura, devido ao scaffold 3D apresentar uma porosidade maior, parte da 

suspensão gotejada sobre ele fica no scaffold e parte ultrapassa pelos poros e acaba 

se perdendo ao encostar em uma outra superfície. Como a suspensão foi preparada 

em meio aquoso, a etapa de secagem acaba sendo muito demorada, então há o risco 

de perda de parte da amostra. Mesmo havendo este ponto negativo, optou-se por 

ainda sim, aproveitar a amostra, então ela foi autoclavada para posterior teste de 

citotoxicidade em células L929 

    

 

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 62. Recobrimento dos scaffolds (impressão 3D). (a) Gotejamento da amostra sobre o 

scaffold; (b) Scaffold sem impregnar (à esquerda) e scaffold impregnado com CuO B(v) NPs 

(à direita) e (c) Scaffold impregnado com ZnO NPs. 

 

Para o recobrimento dos scaffolds de vitrocerâmicas, foi necessário mantê-los 

fixos em uma pinça mantida distante de qualquer superfície para evitar perda de 

amostra (Figura 62a). Porém, ao ser colocada para autoclavar uma parte da amostra, 

ainda não aderida, do interior do scaffold passou para o frasco utilizado para 

autoclavar. Observou-se também que as amostras de CuO NPs ao serem 

autoclavadas tem a coloração verde mudada para marrom (Figura 62b) e as amostras 

com ZnO NPs, não alteram a coloração do scaffold pois a suspensão tem coloração 

esbranquiçada (Figura 62c). 

Apesar dos scaffolds apresentarem a coloração específica da nanopartícula 
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utilizada no recobrimento, realizou-se a análise MEV/EDS para certificar-se da 

presença das NPs nos scaffolds e o resultado é apresentado na Figura 63 a 65. 

 

 

Figura 63. Dispersão do CuO B(v) NPs na região analisada do scaffold de vitrocerâmica 

derivado de BG 45S5 obtido via impressão 3D. 

 

 

Figura 64. Espectro da região analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

impregnado com CuO B(v) NPs, obtido via impressão 3D. 
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Figura 65. Mapeamento químico atômico completo dos elementos presentes na região 

analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 impregnado com CuO B(v) 

NPs, obtido via impressão 3D. 

 

Na análise de EDS/MEV foi possível confirmar a presença do cobre no scaffold 

de vitrocerâmica derivado de BG (3D), em uma porcentagem bem pequena de 0,9 

Wt% (Figura 64), porém é possível observar no mapeamento químico que na região 

analisada as NPS estão uniformemente distribuídas pelo scaffold (Figura 65). 

 

Também foi possível identificar por meio da análise MEV/EDS a presença de 

zinco nos scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG (3D) impregnados com NPs 

de ZnO NPs, o resultado do scaffold impregnado com ZnO NPs padrão é apresentado 

nas Figuras (66 a 68) 

 

Figura 66. Dispersão do ZnO padrão NPs na região analisada do scaffold de vitrocerâmica 

derivado de BG 45S5 obtido via impressão 3D. 
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. 

 

Figura 67. Espectro da região analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

impregnado com ZnO padrão NPs, obtido via impressão 3D. 

 

 

Figura 68. Mapeamento Químico atômico completo dos elementos presentes na região 

analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 impregnado com ZnO padrão 

NPs, obtido via impressão 3D. 

 

Na análise de EDS/MEV do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(impressão 3D) recoberto com ZnO padrão NPs, foi possível confirmar a presença do 

zinco, em uma porcentagem de 5,75 wt% (Figura 67), é possível observar no 

mapeamento químico que na região analisada as NPS estão uniformemente 

distribuídas pelo interior da camada craquelada que se formou na superfície do 

scaffold (Figura 68). 
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Também foi possível comprovar a presença das CuO Li+ NPs nos scaffolds 

obtidos via impressão 3D por análise MEV/EDS e os resultados estão apresentados 

nas Figuras (69 a 71) 

 

 

Figura 69. Região analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 impregnado 

com ZnO Li+ NPs, obtido via impressão 3D. 

 

 

 

Figura 70. Espectro da região analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

impregnado com ZnO Li+ NPs, obtido via impressão 3D. 
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Figura 71. Mapeamento químico atômico dos elementos presentes na região analisada do 

scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 impregnado com ZnO Li+ NPs, obtido via 

impressão 3D. 

 

Também foi possível identificar a presença ZnO Li+ NPs pela análise de 

EDS/MEV do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (impressão 3D), foi 

possível confirmar a presença do zinco, em uma porcentagem de 5,21 Wt% (Figura 

70), valor bem próximo ao scaffold com ZnO padrão. É possível observar no 

mapeamento químico que na região analisada as NPS estão uniformemente 

distribuídas pelo interior e superfície do scaffold (Figura 71). 

 

5.6.3 Recobrimento dos scaffolds de CM¹ com CuO B(v) NPs 

Como foi encontrado um ponto negativo no recobrimento em suspensão aquosa, 

o protocolo foi alterado para recobrimento com suspensões preparadas em etanol, 

permanecendo a adição das amostras por gotejamento, o intuito foi obter uma 

secagem mais rápida e evitar a perda de amostra. A Figura 72 mostra os scaffolds de 

CM¹ recobertos por esse método. 
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Figura 72. Recobrimento dos scaffolds (CM¹) com CuO B(v) NPs. Scaffold sem impregnar (à 

esquerda) e scaffold impregnado (à direita). 

 

 Também foi possível recobrir os scaffolds de CM¹ com as NPs (Figura 72), 

observou-se o recobrimento, homogêneo, por toda a sua superfície e o fato de usar a 

suspensão em etanol, minimizou os erros de perda da amostra devido a secagem 

mais rápida e a análise EDS (Figura 73 a 75) comprova o recobrimento.   

 

Figura 73. Região analisada do scaffold de CM¹ impregnado com CuO B(v) NPs. 
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Figura 74. Espectro da região analisada do scaffold de CM¹ impregnado com CuO B(v) NPs. 

 

 

Figura 75. Mapeamento Químico atômico dos elementos presentes na região analisada do 

scaffolds de CM¹ impregnado com CuO B(v) NPs. 

 

A identificação das CuO B(v) NPs nos scaffolds de CM¹ também foi feita pela 

análise de EDS/MEV, foi possível confirmar a presença de 53,30 Wt% de cobre 

(Figura 74). É possível observar no mapeamento químico a região analisada grande 

quantidade de NPS bem distribuídas sobre a superfície analisada (Figura 75). 

 

5.6.4 Recobrimento dos scaffolds (via gelcasting) com CuO B(v) NPs 

Também foi utilizado para recobrimento com as CuO B(v) NPs, amostras de 

scaffolds produzidos por gelcasting. As amostras utilizadas são de partes de scaffolds 

que se fragmentaram ao meio durante a etapa de corte.  
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Figura 76. Recobrimento dos scaffolds (via gelcasting) com CuO B(v) NPs. Scaffold sem 

impregnar (à esquerda) e scaffold impregnado (à direita). 

 

No primeiro recobrimento feito com os scaffolds de gelcasting foi utilizado a 

suspensão em meio aquoso e não ocorreu a perda de amostra, pois como os poros 

são mais fechados, parte da amostra recobre o scaffolds e parte ficou em seu interior, 

não havendo perda em contato com outra superfície, porém para padronização 

utilizou-se neste caso o recobrimento das amostras preparadas em etanol, e o 

recobrimento foi satisfatório (Figura 76) e também comprovado por análise de EDS da 

amostra ( Figura 77 a 79). 

 

 

Figura 77. Região analisada por MEV/EDS. Scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

impregnado com CuO B(v) NPs, obtido via gelcasting. 
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Figura 78. Espectro da região analisada do scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

impregnado com CuO B(v) NPs, obtido via gelcasting. 

 

 

Figura 79. Mapeamento químico atômico dos elementos presentes na região analisada do 

scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 impregnado com CuO B(v) NPs, obtido via 

gelcasting. 

 

Na análise de EDS/MEV foi possível confirmar a presença do cobre no scaffold 

de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (via gelcasting), em uma porcentagem bem 

pequena de 1,12 wt% (Figura 78), e é possível observar no mapeamento químico a 
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região com cobre bem disperso pelo scaffold (Figura 79). 

5.7 CITOTOXICIDADE DOS SCAFFOLDS RECOBERTOS COM NPS 

 

Para fazer o crescimento, cultivo de células, sobre os scaffolds com e sem 

recobrimento, foi realizado um teste preliminar para identificar se o biovidro teria 

alguma reação com o MTT utilizado no ensaio e o resultado está apresentado na 

Figura 80. 

 

 

Figura 80. Teste de reação do scaffold (sem células) no MTT. 

 

No ensaio de citotoxicidade, as células após determinado tempo em contato com 

as amostras ficam em contato com MTT por 3 horas e depois os sais de formazan que 

se formam a partir das células vivas são solubilizados em DMSO e apresentam uma 

coloração roxa. O mesmo procedimento foi realizado com scaffold de vitrocerâmica 

derivado de BG 45S5, sem a presença de células, e observou-se que o biovidro reage 

com o DMSO tornando a solução roxa. Isso pode gerar um falso resultado, por isso 

optou-se por avaliar a viabilidade celular por meio de ensaios indiretos, usando os 

extratos de 24 horas dos scaffolds em meio e pela avaliação do possível crescimento 

celular por imagens de MEV. 
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5.7.1 Avaliação de crescimento de células nos scaffolds 3D (BG 45S5) 

com e sem impregnação de CuO B(v) NPs, ZnO padrão NPs e de ZnO Li+ 

NPs. 

O ensaio de viabilidade realizado com os extratos de 24 horas obtidos nos 

scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (impressão 3D) com e sem 

impregnação de CuO B(v) NPs, mostrou que mesmo sem contato direto o extrato 

também é citotóxico para o crescimento celular (Figura 81) e isso foi confirmado nas 

análises de MEV desses mesmos scaffolds, no qual o extrato foi obtido. 

 

Figura 81. Viabilidade de células L929 em contato com extratos de 24 horas de scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (impressão 3D) com e sem impregnação de CuO B(v) 

NPs em meio e em meio com células. *Estatisticamente diferentes do controle. (ANOVA 

seguida do teste Tukey). ouro 

Na avaliação da viabilidade celular em scaffolds de vitrocerâmicas (impressão 3D) 

feito de forma indireta (Figura 81) a citotoxicidade dos extratos foi muito alta, acima 

de 90%, próximo ao controle de morte celular DMSO 50%. Neste caso o extrato não 

foi filtrado antes de ser adicionado nas células. Ao serem removidos os extratos, 

observou-se a formação de uma camada gelificada no fundo dos poços com scaffolds 

e pequenos particulados que provavelmente se desprenderam da amostra. Após as 

24 horas de incubação dos extratos com as células foi realizado a medida qualitativa 

do pH do meio e observou-se que em todos os poços, com amostras e controles, a 
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medida do pH ficou próximo a 9 logo acredita-se que a alcalinidade do meio não tenha 

influenciado no crescimento celular. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 82. Imagens de MEV dos scaffolds com e sem CuO B(v) NPs (a) Scaffold sem NPs em 

meio; (B) scaffold sem NPs com células; (c) Scaffold com NPs em células e (d) Scaffold com 

NPs em células. 

Observou-se (Figura 82) a presença de muitos cristais de sais sobre a superfície 

dos scaffolds e muitas regiões com cristais em forma de agulhas, acredita-se que 

esses dois fatores podem estar afetando o crescimento celular, possivelmente pelo 

contato das células sobre os cristais formados, que podem ter a membrana celular 

afetada. O ensaio foi feito com scaffold em contato com células L929 por 24 horas e 

14 dias e não foi observado o crescimento da célula L929 sobre o scaffold e nem ao 

seu redor, no fundo da placa de cultivo. 
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(a) (c) 

(b) (d) 

Figura 83. Imagens de MEV dos scaffolds com ZnO padrão NPs e ZnO Li+ NPs. (a) Scaffold 

com ZnO padrão NPs aumento 500x; (b) Scaffold com ZnO padrão NPs aumento 1000x; (c) 

Scaffold com ZnO Li+ NPs aumento 500x e (d) Scaffold com ZnO Li+ NPs aumento 1000x. 

Nos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (impressão 3D) 

impregnados com ZnO NPs incubados com células por 24 horas (Figura 83) também 

não foi possível observar a presença de células nas superfícies e nem ao seu redor 

no poço da placa e neste caso a presença dos cristais em forma de agulhas foi menor 

e assim como nos scaffolds impregnados com CuO NPs a superfície formou diversas 

regiões com camadas de aspectos craquelados.  
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5.7.2 Avaliação de crescimento de células nos scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG 45S5 (via gelcasting) com e sem 

impregnação de CuO B(v) NPs. 

 

A avaliação da viabilidade celular dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de 

BG obtidos via gelcasting, foi realizada por análise MEV e o resultado está 

apresentado na Figura 84. 

 

 

(a) (c) 

(b) (d) 

Figura 84. Imagens de MEV para os scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(gelcasting) em 24 horas de incubação com as células L929. (a) Sem impregnação CuO B 

(v) NPs aumento 500x; (b) Sem impregnação CuO B (v) NPs aumento 1000x; (c) Com 

impregnação CuO B (v) NPs aumento 500x; d) Com impregnação aumento 1000x. 
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No caso dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 obtidos via 

gelcasting, a dificuldade de se observar a presença ou não de células é bem maior, 

visto que a sua superfície apresenta uma rugosidade muito grande, podendo camuflar 

a presença das células, porém nesses casos, acredita-se que realmente não há a 

presença de células, pois nos poços em que foram realizados o plaqueamento, nas 

regiões ao redor do scaffolds também não foi observado crescimento celular por 

microscopia ótica (Figura 85). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 85. Incubação de células L929 sobre o scaffold de gelcasting por 24 horas. (a) Sem 

impregnar e (b) Impregnado com CuO B(v) NPs. 

A Figura 85, mostra uma análise preliminar que fazemos no microscópio, que é 

a de observar a presença de células ao redor do scaffold, antes de avaliar no MEV, 

neste caso o scaffold com e sem impregnação, não apresentaram células 

desenvolvidas ao seu redor, que é um forte indicativo de que não há células aderidas 

ao material também como foi confirmado na Figura 84.  

Como não teve crescimento de células L929 no período de 24 horas de 
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incubação com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG. Foi avaliado o crescimento 

do scaffold recoberto com CuO B(v) NPs incubado com células L929 por um período 

de 14 dias, efetuando a cada dois dias a troca do meio, por meio contendo células 

resultado na Figura 86. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 86. Incubação de células L929 sobre o scaffold de gelcasting por 14 dias, 

impregnado com CuO B(v) NPs. (a) Aumento de 500x, (b) Aumento 1000x, (c) Aumento 

1500x e (d) Aumento (2000x). 

O scaffold de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 via gelcasting com e sem 

recobrimento com CuO B(v) NPs, não apresentou crescimento celular em 24 horas de 

contato com as células, não houve teve crescimento celular nem mesmo ao redor do 

scaffold (Figura 85) no fundo da placa de cultivo, porém ao manter o cultivo e 

realizando-se a troca do meio a cada dois dias por meio contendo células o ambiente 
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foi ficando propício para a adesão e crescimento celular. Observou-se no 14° dia que 

havia células crescidas ao redor do scaffolds na placa de cultivo, primeira análise 

realizada, depois confirmou-se a aderência das células L929 ao scaffold também. 

5.7.3 Avaliação de crescimento de células nos scaffolds CM¹ com e sem 

impregnação de CuO B(v) NPs. 

A avaliação do crescimento de células também foi feita nos scaffolds de CM¹ 

com e sem CuO B(v) NPs sobre sua superfície. Observou-se que os scaffolds sem 

NPs apresentaram crescimento celular em 24 horas de incubação (Figura 87-a), 

porém as amostras recobertas foram tóxicas para as células (Figura 87-b). Dessa 

forma um segundo teste foi realizado, no qual, o scaffold de CM¹ impregnado foi 

cultivado com células, porém, manteve-se o cultivo por mais tempo, realizando a troca 

de meio por 3 dias e no quarto dia foi adicionado mais células sobre o scaffold e 

observou-se que a partir do 4 dia as células voltaram a crescer no scaffold de CM¹ 

(Figura 88-d). 

 

Figura 87. Incubação de células L929 sobre o scaffold de CM¹ por 24 horas. (a) Sem 

impregnar e (b) Impregnado com CuO B(v) NPs. 

A Figura 87-a mostra que em torno do scaffold de CM¹, sem NPs, houve um grande 

desenvolvimento das células L929, com incubação de 24 horas o que indica que as 
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células tenham aderido e crescido também na superfície do scaffold. O scaffold com 

recobrimento de CuO B(v) NPs (Figura 87-b) não apresentou desenvolvimento das 

células a imagem mostra as células desagregadas uma das outras e dessa forma elas 

não conseguem se aderir à superfície e crescer. Esse resultado foi confirmado por 

análise de microscopia eletrônica de varredura das amostras (Figura 88). 

Scaffolds CM¹ SEM NPs Scaffolds CM¹ COM NPs 

(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 

Figura 88. Imagens de MEV para os scaffolds CM¹ em 24 horas de incubação com as 

células L929. (a) Com impregnação CuO B (v) NPs aumento 500x; (b) Impregnação CuO B 

(v) NPs aumento 1000x; (c) Impregnação CuO B (v) NPs aumento 2000x; (d) Sem 
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impregnação aumento 500x; (e) Sem impregnação aumento 1000x; (f) Sem impregnação 

aumento 2000x. 

Por meio da análise MEV dos scaffolds comprovou-se que os scaffolds sem 

impregnação são favoráveis para o crescimento celular Figura 88 (a), (b) e (c), coluna 

a esquerda, e que na presença das CuO B(v) NPs torna-se tóxica e dentro de um 

período de 24 horas não observa-se o crescimento celular Figura 88 (d), (e) e (f), 

coluna a direita, por isso realizou-se o teste mantendo o cultivo das células sobre o 

scaffold com NPs por mais tempo (Figura 89), realizando-se a troca do meio por 2 

dias e no terceiro adição de mais células e meio e observou-se que a partir do 4° dia 

as células já conseguem se aderir na superfície em torno do scaffold e possivelmente 

o mesmo ocorre no scaffold.  

 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

Figura 89. Incubação de células L929 sobre o scaffold de CM¹ impregnado com CuO B(v) 

NPs. (a) 24 horas de incubação; (b) 48 horas de incubação; (c) 72 horas de incubação e (d) 

96 horas de incubação (4° dia). 
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Os primeiros ensaios mostraram que os scaffolds de vitrocerâmica derivado de 

BG 45S5 são tóxicos para as células, mesmo com a adição das nanopartículas, já os 

scaffolds de cimento de wollastonita apresentaram bom crescimento celular sem as 

NPs num período de 24 horas de incubação com as células e toxicidade na presença 

do CuO NPs. O teste de incubação da amostra impregnado por 4 dias mediante a 

troca de meio e adição de mais células mostrou que após esse período o scaffold 

tornou-se propício para o desenvolvimento celular e a análise de MEV confirmou o 

crescimento celular sobre a amostra (Figura 90).  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 90. Imagens de MEV dos scaffolds CM¹ impregnados com CuO B(v) NPs e 96 horas 

de incubação com as células L929. (a) Aumento 500x; (b) Aumento 1000x; (c) Aumento 

2000x; (d) Aumento 3000x. 
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As imagens MEV (Figura 90) do scaffolds CM¹ impregnados com CuO b(v) NPs, 

mostra a aderência e crescimento das células de forma homogênea pela superfície 

do scaffold após as 96 horas de incubação com as células L929. Como a CuO B(v) 

NPs apresentou boa inibição no crescimento das bactérias, ainda que no início elas 

impedem o crescimento desejável das células para regeneração do tecido, tem-se a 

vantagem de inibir possíveis infecções bacterianas nos primeiros dias de um implante 

seguido do crescimento celular após esse período.  

 

5.8 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS SCAFFOLDS RECOBERTOS 

COM NPS EM E. COLI. 

 

5.8.1 Atividade antimicrobiana dos scaffolds 3D BG 45S5 recobertos 

com CuO B(v), ZnO padrão e ZnO Li+ NPs em E. coli. 

 

Os scaffolds produzidos via impressão 3D com e sem as NPs apresentaram 

inibição de 100% no crescimento das bactérias E. coli que inicialmente foi plaqueada 

na concentração de 103 células por mL e permaneceu incubada com as amostras por 

aproximadamente 24 horas, o resultado pode ser visto na Figura 91. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 91. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(impressão 3D) com e sem NPs e controles. (a) Controle de E. coli; (b) Controle de Meio; (c) 

Scaffold 3D com CuO B(v) NPs; (d) Scaffold 3D com ZnO Padrão; (e) Scaffold 3D com ZnO 

Li+ e (f) Scaffold 3D Branco. 
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A atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(impressão 3D) com e sem NPs é de 100% de inibição conforme mostra a Figura 91 

que somente apresentou crescimento do controle de E. coli (Figura 91a). Deste modo, 

torna-se desnecessário o uso de NPs para melhorar a atividade antimicrobiana em E. 

coli, porém pode ser viável o uso de NPs para combate a diferentes tipos de 

microorganismos como a S. aureus e é importante avaliar se a presença das NPs 

pode atuar como agentes facilitadores para o crescimento celular. 

 

5.8.2 Atividade antimicrobiana dos scaffolds CM¹ recobertos com 

CuO B(v), ZnO padrão e ZnO Li+ NPs em E. coli. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 92. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de CM¹ com e sem NPs e controles. (a) 

Controle de E. coli; (b) Scaffold de CM¹ Branco (c) Scaffold de CM¹ com CuO B(v) NPs; (d) 

Scaffold de CM¹ com ZnO Padrão (1° linha) e com CM¹ com ZnO Li+ (2° linha). 
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A atividade antimicrobiana dos scaffolds de CM¹ recobertos ou não com CuO 

B(v) NPs, ZnO Padrão NPs e ZnO Li+ NPs, está presente na Figura 92. Na Figura 92-

a temos o controle de E. coli crescida em meio e em comparação com a Figura 92-b 

de E. coli na presença de Scaffold de CM¹, vemos que o scaffold branco apresentou 

uma pequena inibição no crescimento da bactéria. Comparando a Figura 92-a com 

Figura 92-c de E. coli com Scaffold de CM¹ impregnado com CuO B(v) observa-se que 

houve menor crescimento da bactéria. Já em comparação aos scaffolds com ZnO e 

E. coli Figura 92-d teve inibição, porém menor em relação às CuO NPs. Logo como 

os scaffolds de CM¹ apresentaram viabilidade celular, é interessante a realização do 

seu recobrimento com CuO NPs, pois confere ao material a ação antimicrobiana 

necessária para evitar contaminações indesejadas em seu manuseio. 

 

5.8.3 Atividade antimicrobiana dos scaffolds gelcasting BG 45S5 

recobertos com CuO B(v) NPs em E. coli. 

A avaliação da atividade antimicrobiana no scaffold de vitrocerâmica derivado de 

BG 45S5 via gelcasting, foi realizada com e sem o recobrimento com CuO B(v) NPs, 

o resultado é apresentado na Figura 93. 

(a) (b) 

Figura 93. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 via 

gelcasting com e sem NPs e controles. (a) Controle de E. coli e (b) scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG gelcasting com CuO B(v) NPs (1° linha) e scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG 45S5 gelcasting Branco+ (2° linha). 
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O ensaio antimicrobiano no scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(via gelcasting) mostrou que o recobrimento com CuO B(v) NPs, torna mais eficiente 

a atividade antimicrobiana. Na Figura 93-a tem o controle de inóculo crescido em meio 

e na Figura 93-b inóculo com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

gelcasting com CuO B(v) NPs (1° linha) e inóculo com scaffolds de vitrocerâmica 

derivado de BG gelcasting Branco (2° linha). Nota-se que na presença de scaffold e 

NPs a inibição foi de 100%, sem NPs o scaffold também apresentou uma boa inibição 

frente ao controle, porém menor em relação ao scaffolds com CuO B(v) NPs. 

 

5.9 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS SCAFFOLDS RECOBERTOS 

COM NPS EM S. AUREUS 

5.9.1 Atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica via 

gelcasting recobertos com CuO B(v) NPs e branco em S. aureus. 

 

Realizou-se também uma prévia análise do comportamento dos scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG (via gelcasting) com e sem NPs em contato com a 

bactéria S. aureus, um dos principais microrganismos responsáveis por causar a 

doença óssea de osteomielite (Figura 94). 

 

(a)  (b) 

Figura 94. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 via 

gelcasting com e sem NPs e controles. (a) Controle de S. aureus e (b) Scaffolds de 
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vitrocerâmica derivado de BG gelcasting com CuO B(v) NPs (1° linha) e scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG gelcasting Branco+ (2° linha). 

 

Na Figura 94-a, temos o controle de S. aureus em meio e na Figura 94-b S. 

aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 via gelcasting com CuO 

B(v) NPs (1° linha) e S. aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 

gelcasting Branco+ (2° linha). Não é possível quantificar, porém visualmente é possível 

perceber que o crescimento de inóculo na presença de CuO B(v) NPs foi bem menor 

em comparação ao controle e ao scaffold sem NPs, isso sugere que apesar de inibir 

100% o crescimento da E. coli, seja importante o recobrimento com a CuO B(v) NPs 

para diminuir as chances de contágio com a S. aureus também. 

 

5.9.2 Atividade antimicrobiana dos scaffolds 3D de vitrocerâmica 

derivado de BG 45S5 recobertos com CuO B(v), ZnO padrão, ZnO Li+ NPs 

e branco em S. aureus. 

 

O resultado do ensaio antimicrobiano em S. aureus com os scaffolds 3D de 

vitrocerâmica derivado de BG 45S5 recobertos com CuO B(v), ZnO padrão, ZnO Li+ 

NPs e branco estão apresentados na Figura 95. 

 

(a) (b) 

Figura 95. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(impressão 3D) com e sem NPs e controle. (a) Controle de S. aureus e (b) Scaffolds de 

vitrocerâmica derivado de BG 3D com CuO B(v) NPs (1° linha); scaffolds de vitrocerâmica 
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derivado de BG 3D com ZnO padrão NPs (2° linha); scaffolds de vitrocerâmica derivado de 

BG 3D com ZnO Li+ NPs (3° linha) e scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG (3D) sem 

NPs (4° linha). 

 

A Figura 95 mostra a avaliação antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmica 

derivado de BG 3D com as CuO B(v), ZnO padrão, ZnO Li+ NPs e branco em S. 

aureus. A Figura 95-a mostra o controle de S. aureus em meio e a Figura 95-b S. 

aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 3D com CuO B(v) NPs (1° 

linha), S. aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 3D com ZnO padrão 

NPs (2° linha), S. aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 3D com ZnO 

Li+ NPs (3° linha) e S. aureus com scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG (3D) 

sem NPs (4° linha). Todas as análises de S. aureus em contato com scaffolds com e 

sem as NPs apresentaram uma boa inibição no crescimento da bactéria se comparado 

com o controle, porém é difícil classificar qual teve a maior inibição pois ficaram bem 

parecidas. 

  

5.9.3 Atividade antimicrobiana dos scaffolds de CM¹ recobertos com CuO 

B(v), ZnO padrão e ZnO Li+ NPs e branco em S. aureus. 

 

A avaliação antimicrobiana dos scaffolds de CM¹ com as CuO B(v), ZnO padrão, 

ZnO Li+ NPs e branco em S. aureus é apresentada na Figura 96. 

(a) (b) 

Figura 96. Atividade antimicrobiana dos scaffolds de CM¹ com e sem NPs e controle. (a) 

Controle de S. aureus e (b) Scaffolds de CM¹ com CuO B(v) NPs (1° linha); scaffolds de CM¹ 
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com ZnO padrão NPs (2° linha); scaffolds de CM¹ com ZnO Li+ NPs (3° linha) e Scaffold de 

CM¹ sem NPs (4° linha). 

A Figura 96-a mostra o controle de S. aureus em meio e a Figura 96-b S. aureus 

com scaffolds de CM¹ com CuO B(v) NPs (1° linha), S. aureus com scaffolds de CM¹ 

com ZnO padrão NPs (2° linha), S. aureus com scaffolds de CM¹ com ZnO Li+ NPs (3° 

linha) e S. aureus com scaffolds de CM¹ sem NPs (4° linha). A S. aureus em contato 

com scaffolds com e sem as NPs teve inibição no crescimento se comparado com o 

controle, as amostras que apresentaram maior atividade antimicrobiana foram os 

scaffolds CuO B(v) NPs e ZnO Li+ NPs seguido dos scaffold sem NPs e com ZnO 

padrão NPs, respectivamente. Os resultados mostraram que de uma maneira geral o 

uso das NPs é favorável para inibição das bactérias da E. coli e S. aureus e diminuição 

dos riscos de contaminação. Torna-se também interessante, para futuros trabalhos, 

estudar o crescimento de células osteoblásticas nos scaffolds de CM¹ recoberto com 

ZnO NPs, pois além dos bons resultados frente a microorganismos o zinco também 

tem a capacidade de estimular a síntese de proteínas de diversas enzimas 

responsáveis por atuar no mecanismo de regeneração óssea (SOUZA, et al, 2018.). 

 

6. DISCUSSÕES  

 

Em relação à atividade antibacteriana, os scaffolds de vitrocerâmicas derivados 

de BG 45S5 aqui produzidos foram promissores, visto que, não foi observado 

crescimento de bactérias nos ensaios realizados com as amostras sem recobrimento. 

Portanto, para esses scaffolds, não foi possível observar intensificação dessa 

propriedade pelo recobrimento com NPs como os QDs ou CuO NPs, já que os 

scaffolds sem recobrimento também apresentaram atividade antibacteriana.  

Conforme apresentado na Figura 97, quanto a viabilidade celular os resultados 

mostraram que em uma menor concentração, sob dosagem de irradiação de 48 J/cm2, 

todas ZnO NPs foram viáveis para o crescimento das células MEF sendo a ZnO/Li+ 

NP esférica com menor diâmetro médio (11 ± 2 nm) a menos citotóxica resultando em 

viabilidade celular de 94 %, bem próximo do controle positivo (100%) de células sem 

a presença de NPs. As doses de irradiação acima de 144 J/cm2 comprometeram o 

crescimento das células sem NPs, porém indicou que as ZnO NPs apresentam 
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fototoxicidade pois a viabilidade celular na presença das NPs foi ainda menor. 

Mediante a uma dosagem de irradiação de 192 J/cm2, as amostras aqui estudadas, 

em menor concentração ZnO NPs (2,2 μg/mL), ZnO Li+(3,4 μg/mL) e ZnO Na+(3,6 

μg/mL) resultaram na viabilidade celular de 16, 37 e 26 %, respectivamente quando 

incubadas com células MEF. Com o aumento da concentração ZnO NPs (11 μg/mL), 

ZnO Li+ (17 μg/mL) e ZnO Na+(18 μg/mL), exceto a amostra de ZnO NPs que teve a 

viabilidade aumentada para 25% as amostras de ZnO/Li+ e ZnO/Na+ também levaram 

à diminuição na viabilidade celular para 24 e 23% respectivamente, e em comparação 

com as amostras não irradiadas ocorreu um aumento na citotoxicidade. Assim espera-

se que ao serem submetidas a irradiação o efeito citotóxico das NPs seja intensificado. 

 

Figura 97. Resumo das análises das de ZnO NPs. 

 

Na ausência de irradiação, as células incubadas com ZnO NPs (2,2 μg/mL), 

ZnO/Li+(3,4 μg/mL) e ZnO/Na+(3,6 μg/mL) apresentaram, respectivamente viabilidade 

de 84, 87 e 84 %. Com o aumento da concentração para ZnO NPs (11 μg/mL), 

ZnO/Li+(17 μg/mL) e ZnO/Na+(18 μg/mL), a viabilidade celular foi diminuída para 23, 

27 e 24 %. Assim, foi possível concluir que as ZnO NPs são citotóxicas e em maior 

concentração a viabilidade celular é comprometida, possivelmente pela propensão de 

aumento na geração de ROS mesmo na ausência de irradiação. Esses resultados 
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estão de acordo com resultados encontrados por Tianshu Kang e colaboradores, no 

qual, foi avaliado a toxicidade in vitro de ZnO NPs de 30 nm em diferentes 

concentrações nas células de adenocarcinoma colorretal epitelial humano (Caco-2). 

Foi mostrado que com o aumento da concentração de 6,25 μg/mL para 25 μg/mL a 

viabilidade celular diminui de aproximadamente 66,6 % para 40%, respectivamente, e 

foi comprovado que essa alta citotoxicidade mesmo na ausência de irradiação era 

consequente do aumento da geração de ROS pelas NPs (KANG et al., 2013).  

Deste modo, avaliou-se a possível atividade antimicrobiana das ZnO NPs, ZnO 

Li+ e ZnO Na+ já que estudos mostraram que as ZnO NPs podem apresentar ação 

antimicrobiana contra alguns tipos de microrganismos. O ensaio com os extratos de 

14 dias de ZnO NPs na concentração de 2mg/mL foi realizado em E. coli na 

concentração de 103 células/mL pelo por CFU e E. coli na concentração de 108 

células/mL pela leitura da D.O. Em ambos os métodos não foi possível quantificar o 

crescimento da E. coli, porém por meio comparativo ao controle de inóculo em meio, 

houve inibição no crescimento da bactéria e os extratos preparados com as NPs de 

menores tamanho e maior porcentagem de íons de zinco liberados ZnO Li+ NPs (22,54 

ppm de zinco) e os extratos de ZnO Na+ NPs (161,70 ppm de zinco) tiveram melhor 

atividade antimicrobiana e o ZnO padrão NPs com 5,78 ppm de zinco teve um alto 

crescimento de bactérias, maior que o controle de bactérias em meio. Essa ação pode 

ser resultado tanto da interação das NPs com membrana das bactérias, gerando ROS, 

principalmente na presença da luz UV, levando à lise e morte celular. Outro 

mecanismo de ação conhecido para essas NPs é pela liberação de íons Zn2+ que 

podem interferir na homeostase induzindo a morte celular (CHANG et al., 2020; 

SIRELKHATIM et al., 2015). Sendo que umas das características que influenciam na 

atividade antimicrobiana é o tamanho e a concentração das NPs, quanto menor a NPs 

e maior a concentração maior a inibição do crescimento de bactérias (RAGHUPATHI 

et al., 2011; SIRELKHATIM et al., 2015). No entanto, de forma diferente às referências 

citadas, as ZnO NPs aqui estudadas não apresentaram inibição no crescimento da E. 

coli. Vale lembrar que neste estudo, o efeito antimicrobiano foi avaliado usando extrato 

das NPs em vez de NPs em suspensão apresentaram alta citotoxicidade. Assim, para 

os ensaios antimicrobianos foram selecionados os extratos de 14 dias de maior 

concentração de ZnO NPs 2 mg/mL; ZnO Li+ NPs de 2 mg/mL e ZnO Na+ de 2 mg/mL. 

Esses extratos foram escolhidos porque ao estudar o efeito citotóxico de extratos de 
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ZnO NPs, em maiores concentrações, observou-se que a viabilidade das células L929 

incubadas com esses extratos foram acima de 70 % de viabilidade na maior parte dos 

ensaios, exceto nas células incubadas com extratos de NPs ZnO Na+ de 1mg/ mL e 2 

mg/mL (extratos de 7 dias) e de 2 mg/mL (extratos de 14 dias).  

 A avaliação da citotoxicidade das CuO NPs iniciou-se a partir dos extratos de 7 

e 14 dias. Os extratos de CuO B(v) NPs e CuO E NPs nas concentrações estudadas 

de 0,1 e 0,2 mg/mL não foram citotóxicos e a incubação de células L929 com esses 

extratos resultou em viabilidade celular acima de 70%. Os melhores resultados foram 

observados para as células incubadas com extratos obtidos nas concentrações de 0,2 

mg/mL de NPs (Figura 98). Nesses casos, as células incubadas com os extratos 

apresentaram viabilidade de 103 e 82% para os extratos CuO B de 7 e 14 dias e de 

100 e 89% para os extratos CuO E de 7 e 14 dias, já os extratos de CuO D apenas o 

de 7 dias na concentração de 0,1 mg/mL não foi citotóxico para as células as demais 

concentrações ficaram entre 61 e 69% de viabilidade. A ausência de citotoxicidade 

dos extratos motivou os ensaios de atividade antibacteriana pois o projeto visava 

encontrar um recobrimento de NPs que pudessem inibir atividade antimicrobiana, mas 

sem comprometer a viabilidade de células animais. Optou-se continuar as análises 

com os extratos de 14 dias por ter maior quantidade de íons liberados nas amostras. 

No ensaio antimicrobiano, de todas as concentrações estudadas, os extratos de CuO 

B(v) NPs apresentaram melhor inibição no crescimento do inóculo de 49 % o extrato 

de 1 mg/mL, 58 % para o extrato de 0,2 mg/mL e 57 % para o extrato de 0,1 mg/mL e 

97, 17% de inibição na suspensão a concentração de 1mg/mL, por esse motivo optou-

se por utilizar as suspensões de CuO B(v) NPs para o recobrimento dos scaffolds. 
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Figura 98. Resumo das análises das de CuO NPs. 

Como os extratos de ZnO NPs de 0,1 e 0,2 mg/mL e as suspensões de ZnO NPs 

de 2,2 𝛍g/mL, ZnO Na+ NPs de 3,6 𝛍g/mL e ZnO Li+ NPs com 3,4 𝛍g/mL em sua 

maioria tiveram o crescimento de células L929 e MEF, respectivamente, acima dos 

70% também foram selecionados para recobrir os scaffolds, sendo que os melhores 

resultados de viabilidade  foram os extratos de 7 e 14 dias de 0,2 mg/mL, sendo 

respectivamente, 82 e 103%  para ZnO padrão NPs, 82 e 95% para ZnO Li+ NPs e 71 

e 98% para  ZnO Na+ NPs. Como por análise de ICP OES foi identificado uma elevada 

presença de sódio nos extratos de ZnO Na+ NPs (244,96 ppm de Na+) que pode 

interferir no equilíbrio do meio optou-se por não o utilizar para recobrimento dos 

scaffolds, mas antes foi feito a avaliação de sua atividade antimicrobiana também.   

Na análise antimicrobiana utilizou-se os extratos de 14 dias por ter maior 

liberação de íons e o comportamento de todas as ZnO NPs foram semelhantes, não 

foi possível quantificar, mas por análise comparativa com o controle foi possível 

perceber uma pequena ação antimicrobiana, para quantificação seria necessário 

trabalhar com a bactéria em menor concentração ou realizar as semeaduras com mais 

diluições seriadas para conseguir realizar a contagem CFU e quantificar a ação 

antimicrobiana, por análise da D.O a inibição foi baixa para os extratos de ZnO NPs 

de 2 mg/mL porém deve-se levar em consideração que foi incubada com 

concentração inicial de E. coli elevada de 108 células/mL. 
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Até o momento, pouco se sabe sobre a atividade antimicrobiana dos QDs aqui 

estudados. Os QDs de morfologia esféricas com diâmetro médio de 3,5 ± 0,9 nm 

analisados quanto a atividade antimicrobiana nas concentrações finais por poço de 

0,11 e 0,22 mg/mL contra a bactéria E. coli, apresentaram propriedade fotodinâmica 

sob a dose de irradiação de 51 J/cm2, ou seja, provavelmente induziram a formação 

de ROS (TSOLEKILE et al.,2018) inibindo o crescimento da bactéria, mostrando 

possuir propriedade antimicrobiana sendo promissor para recobrimento dos scaffolds.   

Os scaffolds de vidro bioativo produzidos via gelcasting apresentaram 

propriedade morfológica semelhante ao tecido ósseo como elevada porosidade, de 

aproximadamente 80 %, e poros interconectados de tamanhos variados entre 30 e 

375 μm. O recobrimento proposto foi via deposição dos QDs de modo que a 

concentração final nos poços fosse de 0,22 mg/mL para ação contra a bactéria E. coli, 

os resultados iniciais foram satisfatórios, pois os scaffolds com e sem impregnação 

dos QDs apresentaram inibição ao crescimento das bactérias, com e sem a dose de 

irradiação emitida, o que indica que a própria estrutura e morfologia do scaffold 

conferiu ao mesmo um efeito antibacteriano (DORATI et.al., 2017).  

A eficiência e o mecanismo no efeito bacteriano do vidro bioativo 45S5 

particulado foi estudado contra E. coli e S. aureus por Sheng Hu et. al. Os autores 

observaram que a atividade bactericida acima de 98% de inibição pode ser obtida com 

concentração de vidro bioativo de 50 mg/mL e quanto maior a concentração utilizada 

maior a atividade antibacteriana. Esse resultado é semelhante ao obtido nos scaffolds 

aqui estudados que apresentaram alta inibição ao crescimento das bactérias E. coli. 

Os possíveis mecanismos do efeito antimicrobiano foram atribuídos ao aumento do 

pH do meio causado pela liberação de íons alcalinos liberados (sódio e cálcio) e aos 

resíduos da vitrocerâmica semelhantes a agulhas que em contato com a bactéria 

resultaram no dano das paredes celulares e inativação das bactérias (HU et al., 2009). 

A morte das bactérias nos scaffolds, podem então estar atribuídos aos mesmos 

mecanismos de aumento do pH no meio, que ainda deve ser estudado, e a presença 

dos pequenos corpúsculos formados sobre toda a superfície dos scaffolds que podem 

estar danificando a parede e a estrutura celular das bactérias causando sua morte.   

Mesmo não sendo possível identificar a contribuição dos QDs como agente 

antimicrobiano e por ter demonstrado que somente por essa propriedade talvez não 

seria necessária sua atuação, a importância da impregnação dos scaffolds com QDs 
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não pode ser descartada. Foi relevante realizar estudos de viabilidade celular nos 

scaffolds com e sem QDs para verificar qual dos dois sistemas favorecem uma melhor 

proliferação celular para que ocorra de maneira mais eficiente a recuperação do tecido 

ósseo. E para as duas NPs estudadas de QDs e ZnO as doses utilizadas entre 20 e 

300 J/cm2 poderão ser mantidas mesmo que os comprimentos de onda da irradiação 

sejam diferentes. No caso dos QDs, a irradiação pode ser realizada tanto no UV 

quanto na região de 665 nm. A vantagem da irradiação na região de 665 nm seria a 

maior profundidade de penetração da luz no interior do tecido facilitando a fotoativação 

do implante recoberto por QDs (TARDIVO et al., 2012).  

O teste preliminar para identificar se o scaffold teria alguma reação com o MTT 

foi positivo, observou-se que a vitrocerâmica reage com o DMSO deixando o meio 

roxo, e para evitar o risco de obter um resultado falso-positivo, o crescimento de 

células nos scaffolds foram avaliados por MEV. Não se observou a presença de 

células nas superfícies de nenhum dos scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 

45S5 (com ou sem NPs), no scaffold foi identificado por MEV e EDS a presença de 

muitos cristais de sais e muitas regiões com cristais em forma de agulhas, fatores que 

podem estar afetando o crescimento celular. 

Uma vez que o crescimento celular estava sob estudo no grupo de pesquisa nas 

amostras de cimento de wollastonita, esse material foi também escolhido no presente 

trabalho para avaliação da atividade do recobrimento com CuO NPs. Assim, foi 

avaliado o crescimento de células nos scaffolds de CM¹ com e sem CuO B(v) NPs. Os 

scaffolds sem NPs apresentaram crescimento celular em 24 horas de incubação e as 

amostras recobertas com NPs foram tóxicas para as células. Um segundo teste foi 

realizado, e neste, o scaffold de CM¹ impregnado foi cultivado com células por 4 dias, 

neste período realizou-se a troca do meio 3 vezes e no quarto dia foi adicionado mais 

células sobre o scaffold e observou-se que a partir do 4 dia as células voltaram a 

crescer no scaffold de CM¹. Esse resultado é interessante, pois, mostra que em um 

procedimento cirúrgico, nos primeiros dias implantados o material teria maior 

capacidade de inibir o crescimento de bactérias e a partir do 4° dia, com eliminação 

das NPs, o crescimento celular seria promovido sobre o material, resultando na 

regeneração tecidual.  
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7. CONCLUSÃO  

 

Os resultados mostraram que os scaffolds produzidos via gelcasting são 

estruturas promissoras para a área de regeneração óssea de tecidos, apresentando 

em torno de 80 % de porosidade com poros interconectados e de tamanhos variados 

(<375 μm), favoráveis e ao processo de desenvolvimento do tecido.   

Determinou-se que as ZnO NPs em contato com células saudáveis apresentam 

crescimento celular superior a 75 %, com e sem a etapa de irradiação na dose de 48 

J/cm, porém a partir de 144 J/cm2 de irradiação apresentou diminuição na viabilidade 

celular, ficando abaixo de 48%. Sendo que, entre as ZnO Na+ NPs e ZnO Li+ NPs, 

observa-se que as nanopartículas com íons de Na+ apresentam uma toxicidade maior 

para as células.  

Os QDs na concentração de 0,22 mg/mL apresentaram toxicidade, com 56 % de 

viabilidade em células B16, mediante a dose de irradiação de 51 J/cm2 indicando uma 

possível liberação de ROS e apresentam ação antibacteriana contra o gram negativo 

da E. coli, submetidos ao processo de irradiação, causando a morte desses 

microrganismos possivelmente devido a geração de ROS.   

Os scaffolds de vitrocerâmicas, com e sem o recobrimento de QDs, apresentam 

propriedade antimicrobiana não sendo necessário passar pelo processo de irradiação, 

porém acredita-se que a presença dos QDs possa aprimorar a bioatividade do scaffold 

propiciando a proliferação celular.  

Os scaffolds de vitrocerâmicas derivados de BG 45S5 via impressão 3D, com e 

sem o recobrimento de CuO B(v) NPs, em um período de 14 dias de cultivo com 

células foram tóxicos e inibiram o crescimento de células L929, o que não favorece a 

regeneração do tecido. Já os scaffolds de vitrocerâmica derivado de BG 45S5 

(gelcasting) recobertos com CuO B(v) NPs cultivados pelo mesmo período, a partir do 

14° dia apresentou início de crescimento celular. Este resultado é importante, pois 

apesar de ter um grande potencial antimicrobiano, contra E. coli, sem as NPs, com as 

NPs aumenta a chance de atividade antimicrobiana de outros microrganismos mais 

resistentes, como a S. aureus.  

Os scaffold de cimento de wollastonita sem CuO B(v) NPs não apresentou 

toxicidade para as células, porém com CuO B(v) NPs inicialmente foi tóxico, mas após 

um período de 4 dias com troca de meio e adição células o material voltou a permitir 
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o crescimento celular. Esse resultado é interessante para a aplicação, pois mostra que 

não procedimento cirúrgico os primeiros dias a região fica protegida contra infecção 

pela bactéria da E. coli e S. aureus evitando complicações pós-cirúrgicas e em pouco 

tempo inicia-se a fase de regeneração do tecido. 

Apesar da literatura indicar que as ZnO NPs induzem o crescimento celular, elas 

podem ser mais eficientes para crescimento de osteoblastos o que não foi feito neste 

trabalho, mas como perspectiva este trabalho motiva a continuidade de estudo com 

osteoblastos e ZnO para recobrimento de scaffolds de CM¹. Neste trabalho foi 

comprovado que CuO NPs (de fases Cu4O3 e Cu2H3NO5) podem ser interessantes 

para atribuir atividade antibacteriana, pois, ainda que iniba o crescimento celular nas 

primeiras horas de contato, teria o efeito bacteriano eficiente que poderia ser 

interessante para evitar eventos adversos provenientes de crescimento bacteriano 

sobre o implante. Após 96 horas o crescimento celular pode ser retomado dando início 

ao processo de regeneração do tecido ósseo. 

 

8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Seria interessante para próximos estudos avaliar o mecanismo de morte das 

células quando em contato com os scaffolds de vitrocerâmicas. Ainda que o 

crescimento celular nos scaffolds modificados com NPs antibacterianas tenha sido 

limitado, seria possível pensar em outras aplicações para os materiais vitrocerâmicos 

modificados com essas NPs, como por exemplo, filtros de ar.  

Como a atividade antimicrobiana dos scaffolds de vitrocerâmicas foi muito 

eficaz mesmo sem a presença das NPs, uma sugestão seria estudar suas aplicações 

em outros tipos de materiais como revestimento de equipamentos médicos, 

purificadores ou filtros de ar, água, entre outros. 
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