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Resumo 

O desenvolvimento e produção de bloqueadores de cimento ósseo com potencial actividade 

biológica, por adição de quitosano na sua composição, foram alcançados. Os bloqueadores obtidos 

apresentam características mecânicas que demonstram a potencial viabilidade dos mesmos em 

futuros ensaios clínicos.  

Durante o trabalho foram testadas diversas formulações e composições na produção dos 

bloqueadores, bem como variados processos de produção dos mesmos e geometrias distintas. As 

propriedades de amostras obtidas para as diferentes formulações/ geometrias foram avaliadas por 

meio de ensaios mecânicos, tendo em conta os valores de força máxima admitidos pelas amostras 

em testes de compressão uniaxial.  

Os melhores resultados foram obtidos com formulações utilizando gelatina em soluções de 

glicerol/água e gelatina em soluções de quitosano em glicerol/solução aquosa de ácido acético 1%. A 

resistência destas amostras foi respectivamente 73% e 60% inferior à obtida com o bloqueador 

comercial C~plug
®
, contudo, melhorando o processo de fabrico do modelo Plug os valores poderão 

ser mais próximos dos comerciais. Não pode portanto ser excluída a possibilidade de continuação de 

desenvolvimento deste produto com fins comerciais.  
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Abstract 

The development and production of cement restrictors with potential biological activity by adding 

chitosan in its composition, have been achieved. The cement restrictors present mechanical 

properties that show their viability for future clinical trials.  

During the work were tested multiple formulations and compositions in the production of cement 

restrictors, as well various process of production and different geometries. The properties of the 

samples were analyzed by mechanical trials, noting the maximum force obtained in inuaxial 

compression tests.  

Best results were obtained using gelatin in a solution of glycerol/water and gelatin in a solution of 

chitosan in glycerol/water. The resistance of these samples was respectively 73% and 60% lower than 

the obtained with a commercial restrictor C~plug
®
, however, improving the manufacturing process of 

the model Plug the values may be better. Therefore this can’t exclude the possibility of further 

development of this product. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A saúde e o bem-estar desde cedo se tornaram grandes focos de preocupação para a população em 

geral. Como tal é de realçar a crescente exigência por respostas médico-cirúrgicas efectivas às 

dificuldades do dia-a-dia. Deste modo, os procedimentos médicos têm sofrido enormes alterações, 

essencialmente no que respeita à evolução dos processos cirúrgicos, permitindo cada vez mais uma 

melhor e mais rápida solução nos casos de necessidade. Assim, o que há uns anos poderia ser 

considerado como uma cirurgia de alto risco, hoje poderá ser feito com uma maior precisão, menor 

tempo de cirurgia e reduzidas complicações de pós-operatório. Deste modo poderiam ser 

mencionadas diversas formas de cirurgia, contudo no presente texto irá realçar-se somente a 

artroplastia da anca e do fémur. 

A artroplastia foi desenvolvida de modo a responder a traumas causados não só por acidentes, mas 

essencialmente pela idade - artrose. A artrose, sendo a forma mais comum de reumatismo, é uma 

das doenças mais frequentes da espécie humana e um factor determinante na incapacidade física de 

um indivíduo. A frequência de incidência da mesma aumenta significativamente com a idade uma vez 

que afecta cerca de 20% da população com 45 anos e 100% dos idosos com 80 anos. No entanto 

somente em alguns casos atinge a gravidade suficiente para determinar sintomas e alterações 

articulares relevantes  (IOPA 2011). Neste contexto, e visto o crescente envelhecimento da 

população, é essencial o desenvolvimento de novas e melhores técnicas de reparação das 

articulações danificadas.  

De entre os vários tipos de acidentes responsáveis pela perda de um osso ou tecido com 

consequente necessidade de implementação de próteses podem destacar-se os acidentes 

domésticos, de trabalho e os de trânsito. De entre estes, torna-se importante realçar o aumento do 

número de acidentes de viação, sendo que o número de feridos graves registados este ano (de 1 de 

Janeiro a 15 de Maio de 2011) pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária  (ANSR 2011) 

atingiu já as 796 pessoas. Outro tipo de acidente grave e relevante no âmbito da sinistralidade 

rodoviária é o atropelamento, tendo sido registados 523 feridos só no mês de Janeiro do corrente 

ano. Não existem ainda dados oficiais sobre as lesões das pessoas acidentadas, contudo, sabe-se 

que uma grande maioria sofrem fracturas associadas aos ossos do antebraço, cólon do fémur e anca, 

tornando-se este, mais um factor que evidencia a importância do desenvolvimento na área da 

ortopedia.  

Neste contexto, a cirurgia apresenta-se como a melhor solução. O mesmo acontece para o problema 

da artrose, uma vez que não existe ainda nenhum tratamento médico definitivo, sendo portanto a 

artroplastia a melhor solução a longo prazo. 

Neste sentido é estudada uma proposta de introdução de um novo componente, quitosano, num 

importante mediador cirúrgico, o bloqueador de cimento ósseo. O principal objectivo do trabalho 
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pretende contribuir para uma melhoria significativa, não só do processo operatório durante a 

artroplastia mas acima de tudo da qualidade de vida do paciente.  

 

1.2 Artroplastia 

Artroplastia é o termo que designa a substituição de superfícies articulares por implantes artificiais - 

próteses. A artroplastia da anca foi desenvolvida em 1966 de modo a responder a limitações nas 

articulações geradas por acidentes ou pela idade. Desde então tem sofrido uma crescente utilização 

em termos médicos, sendo que actualmente se estima que sejam realizadas cerca de 500 mil 

cirurgias por ano em todo o mundo  (IOPA 2011).  

No que se refere à implementação da prótese a mesma pode ser cimentada ou não-cimentada. A 

primeira técnica prende-se com a utilização de cimento ósseo que funciona como uma cola entre o 

osso e o implante. Este método, embora possa ser aplicado em todos os tipos de fractura e apresente 

níveis de dor mais reduzidos, melhor mobilidade e uma extensa longevidade no período pós-

operatório acarreta também algumas desvantagens como arritmias cardíacas e falhas respiratórias 

que podem ocorrer durante a aplicação. Estes efeitos secundários prendem-se essencialmente com 

problemas de embolia gordurosa, que podem ocorrer quando o cimento é implantado, sendo a 

gordura e medula óssea forçadas a entrar na cavidade medular, ou efeito tóxico causado 

directamente pelo cimento ósseo. Apresentado este cenário, nos últimos anos tem vindo a ser 

desenvolvida uma nova técnica que prevê a implementação da prótese sem cimento ósseo sendo os 

componentes revestidos por uma superfície porosa. No entanto, esta técnica não se encontra ainda 

totalmente desenvolvida não estando indicada para casos em que o osso se encontra demasiado 

degradado, existindo também estudos que afirmam que este método poderá ter interferência com o 

crescimento ósseo diminuindo a sua durabilidade o que levará a uma revisão mais frequente da 

prótese . Por estas razões todos os valores apresentados de seguida são referentes ao método mais 

utilizado actualmente, seja implementação da prótese cimentada (Vochteloo A. 2009). 

Os resultados verificados devido à aplicação da artroplastia cimentada são cada vez mais favoráveis 

estando contabilizado que praticamente a totalidade (99%) dos pacientes ficaram satisfeitos com a 

operação, sendo a articulação, estabilidade e mobilidade restabelecidas e a dor suprimida  (Severino 

F. 2009). Para além do citado torna-se relevante mencionar que o período de internamento 

necessário para este tipo de cirurgias apresenta-se muito reduzido (3 a 5 dias), o que facilita o 

processo de recuperação especialmente na população idosa. Um outro indicador do sucesso destas 

operações prende-se com a sua durabilidade tendo sido reportado que em 93% dos implantes 

realizados, a revisão somente seria necessária após um período de 10 a 15 anos tornando assim 

possível um restabelecimento normal da vida quotidiana durante vários anos. No entanto não se 

podem esquecer as principais causas de insucesso que levam a que cerca de 6% dos implantes 

fiquem inutilizáveis ao fim de pouco mais de 5 anos, tais como factores relacionados com a qualidade 

do osso e do cimento ósseo, a idade do paciente ou uma pressurização inadequada  (Nouri H. 2008). 
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Muito embora a generalidade dos números se apresentem bastante animadores há ainda alguns 

aspectos que podem ser melhorados. De seguida são apresentadas as principais etapas de 

preparação para a artroplastia bem como os principais auxiliadores utilizados. 

 

1.2.1 Preparação do osso 

Numa fase anterior à introdução da prótese no paciente é necessária a remoção total de todas as 

superfícies deterioradas do osso bem como sangue e restos de tecidos. A cavidade óssea deverá ser 

moldada com utensílios adequados de modo a ser possível a inserção uniforme do cimento entre o 

osso e a prótese. Uma camada uniforme de cimento proporciona uma melhor distribuição de tensões 

reduzindo o risco de insucesso da operação (Biomet Inc 2010). 

A remoção de impurezas deverá ser elaborada com sucessivas lavagens com água a pressões 

elevadas de modo a aumentar o efeito de bloqueamento do cimento e reduzir o risco de revisão da 

operação por perda de condições assépticas (Biomet Inc 2010). 

Como já foi mencionado existem dois tipos de artroplastia: a da anca e a do joelho. Na artroplastia da 

anca, a técnica mais comum corresponde à substituição da anca por uma prótese composta por duas 

peças ambas revestidas a cartilagem (Figura 1). A parte femoral consiste numa haste a ser inserida 

no interior do osso e numa esfera metálica na parte superior (zona proximal), enquanto a outra peça 

de substituição da anca é formada por um componente semi-esférico côncavo (acetábulo – zona 

distal) com as medidas adequadas para receber a cabeça femoral que nela se irá alojar. Como 

ambas as partes se unem na perfeição a sua junção permite obter uma geometria capaz de efectuar 

todos os movimentos necessários (Exatech InterSpace 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura das peças que compõe a prótese da anca e exemplo de uma radiografia da respectiva 
implementação no corpo humano (Breusch S. 2005). 
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É de referir que a parte côncava deve ser implantada e fixa no osso com o cimento ósseo. Para tal é 

necessário criar pequenos furos de suporte, removendo a menor quantidade de osso possível de 

modo a aumentar a área de contacto entre o osso e o cimento, permitindo assim uma melhor fixação. 

O número destes furos depende do cirurgião, sendo normal variarem em média entre 5 e 8 furos por 

operação (Biomet Inc 2010). 

A artroplastia do joelho apresenta-se como um procedimento complexo e de elevada vulnerabilidade 

uma vez que é realizado numa zona mais desprotegida. A prótese do joelho (Figura 2) é formada por 

duas áreas articulares nomeadamente uma entre a rótula e a tíbia (proximal) e outra entre a rótula e o 

fémur (distal) fixas por um encaixe de elevada precisão de modo a restabelecer a articulação 

(Exatech InterSpace 2010). Tal como na artroplastia da anca, para cada caso clínico de artrose do 

joelho, existe um tipo de prótese adequado, combinando assim o tamanho do implante com a forma 

original do osso. 

 

 

Figura 2 – Estrutura das peças que compõem a prótese do joelho e exemplo de uma radiografia da respectiva 

implementação no corpo humano (The Wellingtin Hospital - knee unit 2007). 

 

Um outro aspecto muito importante durante a preparação do osso prende-se com a pressurização, ou 

seja a pressão estabelecida sobre o cimento tem de ser superior à pressão sanguínea de modo a que 

este não seja desviado para fora do osso. Uma pressurização adequada reduz a porosidade do 

cimento ósseo aumentando a sua resistência, e melhora a ligação entre o cimento e o osso bem 

como a fixação mecânica. A pressão ideal deve ser aplicada até que a viscosidade seja 

suficientemente elevada de modo a evitar a mistura do cimento com o sangue e reduzida o bastante 

de modo a permitir uma penetração adequada no osso (Moran M. 2007). O modo de controlar a 

pressão adequada durante o procedimento prende-se com a utilização de pressurizadores, tal como 

sejam o centralizador de haste e o bloqueador de cimento ósseo (Biomet Inc 2010). 

Todas as etapas de preparação do osso para a implementação da prótese, tal como qualquer 

procedimento cirúrgico, devem ser tomadas com extrema cautela e tendo sempre em atenção que 
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todos os componentes utilizados devem passar por um período prévio de esterilização de modo a 

diminuir os riscos de infecção.  

 

1.2.2 Cimento ósseo 

O cimento ósseo é um composto gerado pela junção de dois ou mais componentes que visa 

preencher o espaço entre a prótese e o osso, funcionando deste modo como um fixador de próteses. 

É frequentemente utilizado em reparações da anca e do joelho, tendo sido também reportados outros 

locais de utilização como os membros superiores e a zona facial (Isaúde 2010).  

Desde o inicio da utilização de cimento ósseo, o que remonta para à década de 60, que na sua 

constituição estão englobados compostos com elevada biocompatibilidade (uma vez que o mesmo 

estará em contacto constante com tecidos e fluidos do organismo humano). Dentro desta categoria o 

principal componente utilizado, denominado PMMA, resulta de uma mistura entre polimetilmetacrilato 

pré-polimerizado (pré-PMMA) em pó e metilmetacrilato (MMA) líquido, em proporções variáveis de 

acordo com o produtor  (Chandler M. 2006). A estes dois componentes principais outros poderão ser 

adicionados, nomeadamente antibióticos para diminuir a possibilidade de infecção (como 

gentamicina), bem como corantes para tornar o cimento mais facilmente visível durante o acto 

operatório (como clorofila).  

Ao processo de mistura dos componentes dá-se o nome de polimerização do cimento ósseo. Este 

procedimento é constituído por quatro etapas que se iniciam com a fase de mistura de todos os 

componentes sendo esta homogeneizada cuidadosamente de modo a tentar evitar a formação de 

poros. De seguida procede-se a um período de estagnação denominado de fase de espera onde a 

viscosidade do cimento ósseo aumenta gradualmente até ser atingido o ponto ideal para a sua 

implementação, a qual ocorre na fase de trabalho onde o cimento e o implante podem ser aplicados 

com facilidade no corpo humano. Por último ocorre a fase de endurecimento na qual através da 

temperatura corporal o cimento se torna mais rígido e se define por completo (Webb J. 2007).  

Determinadas propriedades deverão ser estimadas durante o processo de polimerização do cimento 

ósseo como sejam a viscosidade, temperatura, resistência mecânica, taxa de contracção e 

quantidade de monómero residual  (Webb J. 2007). Todas estas variáveis terão posterior influência 

na qualidade da interacção com a prótese.  

Há cerca de um ano na Universidade Estadual de Campinas no Brasil foi desenvolvido um novo 

cimento ósseo à base de α- fosfato tricálcico, o que apresenta excelentes propriedades para a sua 

função uma vez que não desencadeia resposta imunitária e é reabsorvível, sendo ao mesmo tempo 

um produto elaborado somente com matéria-prima do próprio país, o que naturalmente induziria 

numa diminuição de custos (Isaúde 2010). Serão necessários mais testes para determinar a 

utilização deste cimento, contudo poderá representar uma vantagem também para empresas 
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portuguesas visto que os reduzidos custos de produção se poderão reflectir favoravelmente nos 

custos de venda.   

 

1.2.3 Bloqueador de cimento ósseo  

1.2.3.1 Principais características e modo de implementação 

Um bloqueador ou restritor de cimento ósseo, tal como o próprio nome indica, tem como principal 

objectivo não permitir a passagem de cimento para a cavidade medular durante o processo cirúrgico. 

Deste modo os bloqueadores servem como auxiliadores na minimização ou prevenção de fuga do 

cimento ósseo. Ao efectuar esta acção torna-se evidente que a comunicação em sentido contrário, 

isto é da medula para o cimento ósseo, é também cessada, o que consequentemente irá evitar a 

passagem de sangue, ar e detritos para o canal femoral  (Heisel C. 2003). Para que esta função seja 

eficazmente executada o bloqueador deve estar localizado dentro da cavidade óssea entre o cimento 

ósseo e a medula (Figura 3). É importante mencionar que na ausência de um bloqueador de cimento 

ósseo a pressão seria aplicada directamente na medula óssea, o que poderia provocar elevados 

distúrbios fisiológicos como arritmia cardíaca,  aparecimento de coágulos sanguíneos e úlceras de 

pressão, entre outros (Mccaskie A. 1997).  

 

 

Figura 3 – Local de implementação de um bloqueador de cimento ósseo na artroplastia da anca  (DePuy 1997). 

 

Enquadrado no conceito de pressurização, o bloqueador deve também possuir a capacidade de 

controlar a pressão até um valor aceitável capaz de obedecer às especificações exigidas para o 
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cimento ósseo. Aliada a esta característica surge ainda a capacidade de reduzir a manifestação de 

embolia gordurosa, bem como diminuir os problemas cardiovasculares durante a artroplastia, 

podendo inclusive prevenir a hipotensão  (Moran M. 2007). Neste sentido, a sua utilização durante o 

procedimento cirúrgico torna-se extremamente recomendável, facto pelo qual hoje em dia é 

considerada prática corrente por uma grande maioria de cirurgiões durante a artroplastia  (Biomet Inc 

2010). 

Existem dois grupos diferentes de bloqueadores tendo como base o material que os constituí, 

podendo este ser artificial ou natural. Os bloqueadores de base natural são constituídos por uma 

porção de osso que é aplicada no local a tratar. Muito embora nestes casos o número de infecções 

reportadas seja menor do que nos bloqueadores artificiais, a sua funcionalidade apresenta-se inferior 

uma vez que estes são demasiado rígidos. Para além do referido existe em problema de desperdício 

deste precioso material como bloqueador quando o mesmo poderia ser utilizado, por exemplo, numa 

revisão da artroplastia  (Breusch S. 2005).  

Assim, a partir deste ponto será utilizado o termo bloqueador somente no caso de bloqueadores 

artificiais. Estes podem também variar com base na sua constituição e forma, contudo este assunto 

será somente abordado no capítulo seguinte (1.2.3.2 Bloqueadores no mercado) 

O bloqueador é comercializado em diversos tamanhos uma vez que a largura do osso varia de 

acordo com o paciente. A sua implementação deve ser efectuada após a lavagem da superfície 

deteriorada, sendo necessária uma posterior medição do diâmetro da cavidade óssea para que seja 

possível escolher qual o bloqueador mais adequado. Para tal deve ser inserido um bloqueador tipo na 

cavidade óssea, o qual consiste numa haste com fundo cónico que permitirá medir o diâmetro do 

local, valor que pode variar de 8 a 35 mm. De seguida deve ser escolhido o tamanho ideal para o 

dispositivo tendo em atenção que em geral o bloqueador deve possuir um diâmetro igual ou superior 

ao do osso onde irá ser alojado de modo a poder garantir a totalidade das suas funções. A sua 

implementação deverá ser efectuada através de pressão manual com manípulo de inserção (o qual é 

previamente fornecido pelas empresas de fabrico dos bloqueadores). A pressão deverá ser efectuada 

até que seja atingida uma distância à prótese entre 1,5 e 2 cm, deixando também algum espaço para 

alojar o cimento ósseo (Bulstra S. 1996). 

A técnica de inserção do bloqueador, embora seja um procedimento relativamente simples, 

apresenta-se como um factor de extrema importância na correcta funcionalidade do mesmo. Durante 

este processo é crucial que a pressão distal a ser aplicada seja o mais reduzida possível, o que irá 

depender da instrumentação a ser utilizada e das características do próprio bloqueador  (European 

Medical Contract Manufacturing 2005). 

É também necessário ter em atenção que quando um novo biomaterial está a ser desenvolvido para 

substituir ou ser incluído num determinado tecido do corpo humano, o mesmo tem de se adaptar às 

propriedades do hospedeiro, quer seja em composição, morfologia ou mesmo propriedades 

mecânicas. A constituição, não só de um bloqueador mas de qualquer biomaterial utilizado em 

medicina, deverá ser devidamente analisada quanto à sua biocompatibilidade com os tecidos, órgãos 
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ou fluidos com os quais estará em contacto aquando da sua implementação de modo a evitar 

infecções ou reacções nefastas. Deverão ainda ser tidas em consideração possíveis intolerâncias 

pontuais dos pacientes, facto pelo qual a composição de cada modelo deverá ser devidamente 

especificada na embalagem. 

O biomaterial tem também de possuir a rigidez exacta para o local a ser alojado, uma vez que se for 

mais mole do que o pretendido e tiver uma resistência mecânica reduzida, ao sofrer qualquer 

impacto, o paciente estará sujeito a uma falha do implante. Pelo contrário se este for mais resistente, 

poderá acarretar danos que certamente irão criar lesões nos tecidos adjacentes. Deste modo é 

necessário que as propriedades mecânicas sejam similares ao tecido humano.  

Assim para além dos diversos tipos de bloqueadores existentes, todos eles necessitam de ter em 

conta certas características mecânicas globalmente aceites para a sua óptima funcionalidade. Uma 

vez que estes dispositivos se encontram sujeitos a pressões muito elevadas, um factor muito 

importante a determinar prende-se com o valor de pressão máxima suportada por cada bloqueador. 

De acordo com valores publicados  (Breusch S. 2005), o pico de pressão máxima suportada durante 

a cimentação numa artroplastia, pode variar entre 115 kPa e mais de 1.500 kPa, dependendo do tipo 

de bloqueador utilizado. Estas pressões elevadas são maioritariamente observadas na zona distal 

durante a inserção da haste para colocação do bloqueador. 

Outro aspecto de extrema importância relaciona-se com a biodegradabilidade. Se este conceito for 

aplicado a sua taxa de reabsorção tem de ser cuidadosamente tratada para que haja a formação de 

um novo tecido com propriedades satisfatórias, o material não pode ser degradado demasiado rápido 

pois não haveria tempo de indiciar para o crescimento de um novo tecido. Pelo contrário também não 

poderá demorar muito a ponto de transtornar o seu crescimento e desenvolvimento. Assim sendo terá 

de existir um equilíbrio entre a taxa de crescimento e a taxa de degradação. Uma das principais 

vantagens da biodegradabilidade prende-se com o facto de que com este tipo de material não é 

necessária uma cirurgia posterior para a sua remoção.   

Em termos de valores fixos de taxa de degradabilidade para os bloqueadores, não se encontra 

disponível na literatura um valor universal uma vez que este irá depender muito do caso. Contudo, a 

título de exemplo, poderá ser aceite como referência o número de 15 dias citado pela empresa DePuy 

produtora do bloqueador Biostop G
®
  (DePuy 1997).  

Para além de todos estes aspectos há que ter em conta que numa cirurgia existem diversos factores 

que poderão afectar o seu sucesso, sendo importante referir que mesmo com um bloqueador 

adequado nem sempre é possível atingir a estabilidade pretendida para a prótese. Este facto poderá 

ser devido a diversos problemas que muitas vezes não apresentam resolução ao alcance do 

cirurgião, como sejam o osso estar demasiado degradado, infecções relacionadas com rejeição dos 

dispositivos ou mesmo outras condições de saúde do paciente. 
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1.2.3.2 Bloqueadores no mercado 

Com a exigência que o mercado enfrenta hoje em dia, e devido ao elevado desenvolvimento na área 

da ortopedia, estão disponíveis actualmente inúmeros modelos de bloqueadores. Existem diversos 

artigos que tentam procurar diferenças e semelhanças nos vários bloqueadores através da 

comparação dos diversos modelos, contudo não existe ainda uma teoria totalmente uniformizada 

sobre qual o melhor a utilizar. 

Os bloqueadores de cimento ósseo podem variar de acordo com alterações na forma (comprimento, 

altura ou design) ou na composição. De um modo geral estas alterações estão interligadas, uma vez 

que uma modificação nos componentes poderá ter como consequência um aspecto diferente, de 

modo a que a sua principal funcionalidade seja mantida. De acordo com estas modificações os 

bloqueadores podem ser divididos em três tipos distintos: Press-fit, Press-fit sintético e Expansível.  

Nos bloqueadores do tipo Press-fit é necessária uma elevada força de impacto de modo a atingir a 

profundidade desejada, sendo o ajuste facilitado em geral pela forma da cavidade medular. Este 

design é geralmente obtido devido ao uso de materiais com boa flexibilidade, como gelatina ou 

polietileno (Figura 4).  

Os bloqueadores de gelatina apresentam a vantagem de serem totalmente biocompatíveis e 

biodegradáveis, resultando geralmente de uma mistura de glicerol, gelatina e água em proporções 

variáveis de acordo com o fabricante. Este facto apresenta uma vantagem relevante uma vez que não 

será necessária cirurgia posterior para a sua remoção. Neste momento encontram-se 

comercializados diversos bloqueadores deste tipo sendo a sua forma essencialmente cilíndrica com 

cortes intercalados de diâmetro mais reduzido  (Heisel C. 2003).  

Os bloqueadores elaborados com polietileno (PE) não são biodegradáveis permanecendo portanto na 

cavidade óssea mesmo após a cirurgia. Deste modo torna-se maior a probabilidade de infecção 

sendo possível uma reacção adversa entre tecidos do corpo humano e as partículas de PE 

presentes, não estando no entanto totalmente comprovada esta teoria  (Breusch S. 2005). Os 

bloqueadores de PE devem assim ser removidos em caso de falha da prótese ou quando a revisão 

da cirurgia é necessária . Este tipo de bloqueadores pode ser encontrado no mercado em variadas 

formas sendo a mais comum apresentada como um cilindro de diâmetro reduzido e com duas abas 

circulares. No que se refere à eficácia de implementação, de um modo geral os bloqueadores de 

gelatina apresentam-se melhores do que os de PE para a função designada, uma vez que devido à 

sua estrutura mais cilíndrica e rígida estão menos sujeitos a problemas de migração. 
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Figura 4 – Exemplo de bloqueadores do tipo Press-fit: com base em gelatina – Biostop G (DePuy, Reino Unido), 

com base em PE – Buck (Smith & Nephew Richards Inc, E.U.A) e respectivas secções-corte da sua 
implementação em fémur fresco congelado (Breusch S. 2005). 

 

O modelo Press-fit sintético tem-se apresentado como incompatível com o corpo humano, sendo que 

muitas das análises publicadas têm provado que teoricamente não será estável  (Moran M. 2007). O 

principal componente destes bloqueadores é o PMMA e de são implantados num tamanho inferior ao 

da cavidade, uma vez que os mesmos são rígidos e é desejável que tenham um encaixe perfeito tipo 

chave – fechadura. Uma desvantagem no uso destes bloqueadores deve-se a casos em que o fémur 

é demasiado reduzido ou o istmo demasiado elevado. Nestes casos, estes bloqueadores necessitam 

de ser implantados logo abaixo do istmo onde não obstruem convenientemente o local devido à 

enorme abertura no canal distal. Um outro inconveniente prende-se com a cirurgia de revisão, onde 

frequentemente tem de ser utilizada uma haste mais resistente e longa, o que muda a área onde o 

bloqueador está colocado e desta forma compromete a sua funcionalidade. Se a revisão for 

efectuada prematuramente, esta desvantagem também se aplica nos modelos com base de gelatina 

e PE, mas devido á flexibilidade do material a resolução do problema apresenta-se mais simples  

(Breusch S. 2005). Os produtos actualmente comercializados podem variar entre cónica e um cilindro 

com diversas saliências (Figura 5). O modelo de forma cónica, muito embora seja mais eficiente, 

devido a não ser considerado estável, não é também muito utilizado. 

 

 

Figura 5 - Exemplo de bloqueadores do tipo Press-fit sintético: modelo cónico – Exeter Plug (Stryker 

Howmedica, E.U.A), modelo cilíndrico – Palacos Plug (Merck Biomaterial, Alemanha) e respectivas secções-
corte da sua implementação em fémur fresco congelado (Breusch S. 2005). 
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O terceiro tipo de bloqueador disponível no mercado, Expansível, é diferente dos anteriores e 

funciona através de um mecanismo de expansão. A sua constituição tem por base uma mistura de 

gelatina e PMMA. Deste modo, assim que o bloqueador é implantado, a sua ala periférica composta 

por gelatina é comprimida e irá expandir até este bloquear completamente a cavidade medular. A 

zona de PMMA do bloqueador está em contacto directo com o cimento inserido o que possibilita a 

sua remoção em caso de revisão (Moran M. 2007).  

Os bloqueadores deste tipo também são implantados numa base de sobredimensionamento, 

geralmente disponíveis somente em três tamanhos standard (pequeno, médio e grande) com abas 

flexíveis e adaptáveis a qualquer diâmetro de cavidade óssea, visto a sua capacidade de expansão. 

As vantagens deste modelo prendem-se com a possibilidade de o utilizar mesmo em casos de fémur 

muito curto e existem também indícios de que reduz de forma mais significativa o risco de embolia 

gordurosa. Uma vez que somente possui um número reduzido de tamanhos pode também prevenir 

uma separação intra-operatória com fractura do fémur proximal a qual pode ocorrer com um 

bloqueador de tamanho demasiado superior à cavidade onde seria alojado. Foi reportado que o fémur 

humano pode resistir a pressões de pelo menos 2.000 kPa mas se for inserido vigorosamente um 

bloqueador de tamanho superior num osso fraco para atingir boa oclusão, esta complicação pode 

ocorrer mesmo a pressões reduzidas, a qual deve em teoria ser minimizada com este modelo  

(Breusch S. 2005). Este tipo de bloqueador é comercializado pela companhia holandesa A-one 

Medical BV com o nome comercial REX Cement Stop (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Bloqueador tipo Expansível Rex Cement Stop (A-one Medical, Holanda) antes e após a expansão e 

respectiva secção-corte da sua implementação em fémur fresco congelado (Breusch S. 2005). 

 

Nos últimos anos têm sido publicados vários artigos que fazem a comparação dos três modelos de 

bloqueadores, e muito embora não exista um modelo adequado para todos os casos, foram 

reportadas importantes conclusões sobre modelos menos eficazes. A principal razão de insucesso 

dos retritores prende-se com um bloqueamento inadequado, deixando que o cimento atinja a zona 

medular. Este problema pode ocorrer por questões de ligeira deslocação do bloqueador ou devido a 

problemas internos de fabrico ou implementação. É, no entanto, de considerar que podem ocorrer 

situações em que o bloqueador seja deslocado sem que tal implique uma falha do mesmo.  
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Na Tabela 1 são apresentados alguns dados comparativos relativamente aos cinco bloqueadores 

abordados. De mencionar que estes testes foram elaborados em condições de simulação da sua 

implementação, sendo portanto utilizado osso do fémur congelado. No caso da pressão máxima 

suportada o valor mais elevado é apresentado pelo bloqueador do tipo Expansível, seguido pelo 

Press-fit de gelatina. Estes valores foram cruzados com outros obtidos nas mesmas condições em 

artigos recentemente publicados sendo que a mesma ordem foi obtida, muito embora as pressões 

máximas variassem ligeiramente: Rex: 1.187 kPa e Biostop: 775 kPa  (Kroon M. 2006); Rex: 1.221 

kPa e Biostop: 1.129 kPa  (Heisel C. 2003); Rex: 690 kPa e Biostop: 550 kPa (Moran M. 2007).  

Muito embora o valor de pressão suportada seja um factor importante, é também necessário analisar 

o número de falhas registadas, quer por deslocamento do bloqueador quer por vazamento do cimento 

ósseo. Nesta área o menor número foi alcançado pelo Rex, Biostop e Exeter, tendo apresentado 

estes dois últimos um excelente comportamento a pressões mais reduzidas. Partindo destes valores 

é possível observar que o bloqueador do tipo Expansível será mais adequado para pressões mais 

elevadas e em caso de excepções (como sejam fémur demasiado curto).  

Os bloqueadores do modelo Press-fit sintético tipo cónico, muito embora tenham obtido poucas 

falhas, não se apresentam como o mais adequado uma vez que não são biodegradáveis, sendo 

necessária cirurgia para a sua remoção. No seguimento desta análise é possível afirmar que o 

bloqueador do tipo Press-fit gelatina é o mais aconselhado na generalidade dos casos, sendo, hoje 

em dia, o mais utilizado (Breusch S. 2005).  

Relativamente aos restantes modelos, estes apresentam um número de insucessos que os 

impossibilita de serem considerados como ideais para qualquer que seja o caso. 

  

Tabela 1 – Pressão máxima suportada por 5 bloqueadores de cimento ósseo presentes actualmente no mercado 

e número de falhas a 350 kPa, 700 kPa e 1000 kPa (Breusch S. 2005). 

Bloqueador de 
cimento ósseo 

Modelo do 
bloqueador 

Pressão 
máxima 

(kPa) 

Amostras que falharam em 10 tentativas 

350 kPa 700 kPa 1000 kPa 

Biostop G
®
 Press-fit gelatina 1.283 0 0 4 

Buck
®
 Press-fit PE 1.080 1 5 8 

Exeter Plug
®
 

Press-fit sintético 
tipo cónico 

1.253 0 0 1 

Palacos Plug
®
 

Press-fit sintético 
tipo cilindrico 

1.042 0 1 7 

Rex Cement Stop
®
 Expansível 1.290 0 1 1 

 

 

A análise do corrente capítulo permitiu concluir que o modelo de bloqueador mais utilizado é o Press-

fit gelatina, não só devido à sua forma mas também a propriedades como biocompatibilidade e 

biodegradabilidade. Neste cenário seria inovador tentar melhorar este bloqueador, o que poderia ser 
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conseguido com a adição de um composto que possuísse, para além das anteriores, a capacidade de 

estimular a recuperação do paciente após a operação. Um material que preenche na perfeição todos 

os requisitos desejados é sem dúvida o quitosano (Cs), composto que será de seguida apresentado. 

 

1.3 Um biopolímero como bloqueador  

1.3.1 Quitina: história e principais fontes 

Depois da celulose, a quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, tendo sido o 

primeiro a ser identificado pelo Homem. A quitina é um composto que existe em grande quantidade e 

em variadas fontes na natureza. Foi isolada inicialmente em 1811, quase três décadas antes da 

descoberta da celulose, pelo Professor Henri Braconnot, Director do Jardim Botânico de Nancy, 

França. Este isolou um material da parede celular de cogumelos, o qual denominou de fungine, que 

mais tarde, em 1823, Odier renomeou dando-lhe assim o nome que possui actualmente, quitina, de 

significado túnica em Grego  (Beaulieu 2005).  

A produção anual de quitina foi estimada em aproximadamente 10
11

 toneladas por ano  (Kim 2011). 

Este composto ocorre naturalmente na natureza sendo a sua principal fonte o exoesqueleto de 

crustáceos, como caranguejos, camarões e lagostas. Nestes animais a percentagem de quitina pode 

variar entre 20% e 40%, dependendo da espécie  (Beaulieu 2005).  

Este composto não apresenta somente um importante papel de suporte em organismos aquáticos, 

sendo também encontrado em animais terrestres e em microrganismos. Nestes, apesar da 

percentagem de quitina ser em geral inferior, parece existir uma maior reprodutibilidade das 

propriedades físico-químicas do produto obtido, sendo que a sua obtenção e processamento não 

varia de acordo com a época do ano ao contrário do que acontece com os crustáceos marinhos. 

Assim, este polissacarídeo pode também ser encontrado em insectos como joaninhas, borboletas, 

abelhas (23% a 32% quitina) ou bichos-da-seda (por volta de 20% de quitina), crustáceos terrestres, 

cogumelos, bolores, leveduras, microalgas e mesmo algumas bactérias (Islam M. 2011). 

É importante mencionar que a principal fonte comercial de quitina são os resíduos de matéria-prima 

de diferentes indústrias, ou seja há um reaproveitamento de material que actualmente é um 

desperdício transformando-o em produtos de elevado valor no mercado. Deste modo a sua obtenção 

assume um papel não só interessante em termos económicos, mas acima de tudo extremamente 

importante em termos ambientais podendo reduzir o lixo produzido por algumas indústrias, como por 

exemplo na da seda e alimentar (camarão confeccionado, produção de mel, ect).  

A quitina pode ser descrita como um biopolímero formado por unidades de N-acetil-D-glucosamina 

unidas por ligações glicosidicas β-(1-4). Esta estrutura química é muito idêntica à da celulose que 

possui como unidade monomérica a glucose enquanto que a quitina possui a N-acetilglucosamina 
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cuja diferença reside na posição 2: enquanto a primeira possui um grupo hidroxilo a segunda possui 

um grupo acetamido.  

 

Figura 7 – Estrutura química das unidades monoméricas que constituem a celulose, quitina e quitosano, 
respectivamente (Kim 2011). 

  

As unidades estruturais da quitina conferem-lhe capacidades de solubilidade muito especiais que a 

tornam insolúvel em água e em grande parte dos solventes orgânicos, possuindo no entanto a 

capacidade de dissolução em meios como N, N-dimetilacetamida, hexafluoroacetona e hexafluoro-2-

propanol. No entanto a quitina apresenta-se geralmente como um copolímero formado por unidades 

de N-acetilglucosamina e também por unidades desta desacetiladas, isto é por D-glucosamina, sendo 

a capacidade de dissolução, bem como outras propriedades, alteradas.  

Conforme o grau de desacetilação (―deacetylation degree‖ – D.D., número médio de unidades de D-

glucosamina por 100 monómeros, expresso em percentagem) que o composto possui a sua 

nomenclatura é alterada. Assim de um modo geral se o número de unidades desacetiladas for 

superior (D.D. > 50%) o produto é denominado por quitosano (Figura 7). Se pelo contrário o número 

de unidades acetiladas estiver em maior número mantém-se a nomenclatura de quitina. Contudo de 

acordo com a Sociedade Europeia de Quitina, a correcta nomenclatura a atribuir a compostos de 

quitina e de quitosano deverá ser baseada na sua solubilidade numa solução de 0,1 M de ácido 

acético (AA), sendo o material insolúvel a quitina  (Kumirska J. 2011). 

Dependendo da fonte, exoesqueleto de crustáceos e parede celular de fungos, lulas ou chocos, a 

quitina pode ocorrer em três formas polimórficas distintas, α, β e γ, respectivamente. As mesmas 

ocorrem devido a um diferente arranjo cristalino das unidades estruturais da quitina, podendo ser 

antiparalelo (α – quitina), paralelo (β – quitina) ou uma combinação dos dois (γ – quitina). De acordo 

com esta pequena modificação propriedades como o grau de hidratação, solubilidade, tamanho e 

número de cadeias de quitina por célula podem ser alteradas  (Kim 2011).  

Por exemplo a obtenção de quitina através dos desperdícios de material de crustáceos (o que pode 

chegar a 45% do peso total do seu corpo) representa um importante papel a nível global, uma vez 

que estes resíduos provocam um agravamento do fenómeno de eutrofização nos oceanos e a 

deposição de organismos patogénicos em terra, o que claramente levanta muitos problemas de 



15 

 

saúde pública e ambiental. Uma vez que existem valores limite de libertação e exposição destes 

contaminantes, a produção de quitina traz vantagens relevantes na continuação da estabilidade dos 

ecossistemas.  

 

1.3.2 Isolamento de quitina e obtenção de quitosano 

Dependo da fonte utilizada para a obtenção de quitina, bem como da forma polimórfica obtida, o 

modo de extracção deste composto será diferente. Contudo, e apesar de existirem diversos métodos 

de extracção, os princípios são na generalidade os mesmos e relativamente simples consistindo 

numa primeira fase de desproteinização, seguida de desmineralização e descoloração. Após todos os 

procedimentos para o isolamento da quitina ocorre então a fase de desacetilação deste composto 

para a obtenção do desejado quitosano. 

A título de exemplo podem ser descritas as etapas de obtenção de quitina a partir do exoesqueleto de 

crustáceos, cuja composição é formada em média por 20% a 40% de quitina, 15% a 40% de 

proteínas, 20% a 50% de carbonato de cálcio e uma pequena percentagem de outros componentes 

como pigmentos e lípidos.  

A desproteinização consiste na remoção de proteínas, e de modo geral ocorre através de um 

tratamento com uma solução diluída de hidróxido de sódio ou de potássio (concentração de 1% a 

10%) a temperaturas elevadas (de 85ºC a 100ºC). As cascas dos crustáceos são de seguida 

desmineralizadas de modo a remover o carbonato de cálcio. Este procedimento é elaborado com 

base num tratamento com uma solução diluída de ácido hidroclorídrico (concentração de 1% a 10%) 

à temperatura ambiente. Parâmetros como temperatura, duração, concentração dos químicos e 

concentração e tamanho das cascas de camarão, irão influenciar directamente as características 

físico-químicas da quitina obtida, como por exemplo o peso molecular  (Kim 2011). 

A última etapa no isolamento da quitina nem sempre é aplicada uma vez que poderão existir casos 

em que tal procedimento não seja necessário. De forma a remover compostos como lípidos e 

pigmentos, torna-se por vezes necessária uma etapa de descoloração de modo a obter quitina 

branca, caso contrário, a mesma apresentaria uma coloração rosa. A descoloração é efectuada pela 

lavagem com solventes orgânicos (exemplo: acetona), ou com solução muito diluída de hipoclorito de 

sódio. É de salientar que este tratamento irá também afectar as suas características  (Beaulieu 2005).  

Existem outros métodos para a obtenção de quitina que podem passar pela sua extracção 

enzimática, ou através de novas tecnologias como radiação. Contudo estes procedimentos são pouco 

utilizados  (Kim 2011).  

Em 1859, o Professor C. Rouget submeteu a quitina a um tratamento de desacetilação, do qual 

resultou uma substância que possuía a capacidade de ser dissolvida em meio ácido, ao contrário da 

quitina.  Este composto foi então denominado por quitosano.  
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O quitosano é obtido a partir da desacetilação da quitina, ou seja por hidrólise básica dos grupos 

acetamido com uma solução de hidróxido de sódio (> 40%) a elevadas temperaturas (de 90ºC a 

120ºC). Dependendo das condições de concentração e/ou tempo usadas na desacetilação assim a 

duração do procedimento poderá variar entre 8 horas a somente 30 minutos  (Kim 2011). 

Este tratamento rigoroso de remoção dos grupos acetilo permite que o novo produto tenha a 

capacidade de dissolução em soluções ácidas de pH máximo 6, sendo as soluções mais utilizadas as 

de ácido acético e/ou ácido fórmico a 1%.  

O grau de desacetilação pode variar de acordo com a duração, temperatura e concentração do 

hidróxido de sódio. Para além desta característica outras mais, como por exemplo peso molecular 

(que pode variar entre 100 kDa e 1.500 kDa) e pureza (em geral superior a 90%), são fortemente 

afectadas não só pelo método utilizado na desacetilação, bem como pelo equipamento e fonte de 

quitina. Existem inclusive estudos que revelam a possibilidade do quitosano de muito baixo peso 

molecular (inferior a 15,8 kDa) apresentar solubilidade em água de pH 7  (Beaulieu 2005).  

Deste modo, torna-se fundamental controlar de forma precisa o método de produção de quitosano 

para conseguir obter as características desejadas para a utilização pretendida. 

Para além do método referido, o quitosano pode também ser isolado directamente de espécies 

naturais. No entanto, ao contrário da quitina, este só ocorre naturalmente em fungos, e as suas 

propriedades físico-químicas aparentemente diferem do obtido convencionalmente pelo processo de 

desacetilação da quitina. Nos fungos o quitosano aparece como componente da parede de 

zigomicetas (fungos simples), mas muito provavelmente está também presente noutros fungos. 

Dependendo das condições de cultura dos fungos, a percentagem de quitosano pode variar entre 

8,9% e 35%. Foi reportado que quitosano isolado de Mucorales apresenta tipicamente baixo peso 

molecular, na ordem dos 24,8 kDa a 450 kDa e D.D. entre 72% e 94% (Kim 2011). É importante 

mencionar que, regra geral, o quitosano proveniente de microrganismos apresenta um maior D.D. do 

que os comerciais provenientes de casca de caranguejo, o que os torna altamente atractivos para 

inúmeras aplicações como sejam na industria alimentar e farmacêutica. 

Numa fase posterior à obtenção do quitosano torna-se essencial proceder à sua caracterização de 

modo a conhecer de modo preciso todas as propriedades da mistura obtida bem como quaisquer 

impurezas. Existem uma série de valores que deverão ser respeitados: teor de humidade que deverá 

variar entre 5% e 15%, grau de desacetilação nunca se apresentando menor do que 80% e 

viscosidade que pode variar entre 80 cP e 400 cP. De referir que este último valor está directamente 

relacionado com o peso molecular do composto, sendo tanto maior quanto maior for o peso molecular  

(Islam M. 2011). Outros parâmetros a ter em conta são a percentagem de cinzas e proteínas, valor 

que não deve ultrapassar 1% em ambos os casos, e a quantidade de endotoxinas, metais pesados e 

compostos insolúveis que não deve exceder 1% no total  (Struszczyk 2006). 
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1.3.3 Propriedades e aplicações do quitosano 

Muito para além da valorização da quitina como resíduo e das suas implicações ambientais a sua 

utilização a nível mundial tem-se prendido maioritariamente com a obtenção de quitosano. Este 

composto apresenta-se como um dos poucos polímeros básicos e possui diversas propriedades que 

lhe permitem ser aplicado numa vasta gama de áreas. 

Uma vez que o quitosano é normalmente insolúvel em meios básicos (pH >7), em meio ácido (pH <6) 

os grupos amina protonados facilitam a sua solubilidade. Em geral, a sua utilização aplica-se com a 

solubilidade em meios como o ácido acético conferindo à solução um carácter ligeiramente ácido (pH 

entre 4 a 6), contudo estes indicadores não parecem prejudicar as células do corpo humano, podendo 

pelo contrário ajudar no seu funcionamento. Neste sentido é de todo o interesse o desenvolvimento 

de produtos biotecnológicos que centrem a sua composição em quitosano.  

As principais propriedades do quitosano que possibilitam a sua introdução em diversas áreas devem-

se à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade e não toxicidade. Aliadas a estas características as 

suas actividades anti-microbiana, anti-fúngica, anti-bacteriana, anti-tumoral, imunológica, cicatrizante, 

homeostática e anti-coagulante, são propriedades que ampliam as vantagens do uso de quitosano. 

Dado estas propriedades estarem intimamente relacionadas com a saúde, actualmente a área 

médica, não sendo a única, é a que mais tem beneficiado destas características únicas do quitosano.  

A degradação do quitosano no corpo humano está a cargo de enzimas como a lisozima, que 

catalisam a hidrólise da parede celular de bactérias Gram +, afectando também compostos como a 

quitina e o quitosano. Contudo, é necessário ter em atenção que é possível que quitosano com 

diferentes D.D. não possa ser degradado, uma vez que foi descrito que a degradação máxima do 

quitosano com lisozima ocorre com D.D. de 50%, sendo que com D.D. superior a 97% não ocorre 

qualquer degradação  (Silva R. 2002). No que se refere à quitina a sua degradação apresenta-se 

superior na forma β  em relação à forma α  (Kumirska J. 2011).  

Deste modo, torna-se fundamental conhecer ao certo quais as características do produto para que 

possa ser elaborada uma previsão do seu comportamento, de modo a adequa-lo à utilização. 

O peso molecular é um factor de extrema importância que se relaciona directamente com as 

propriedades e aplicações do quitosano. Nesta categoria o quitosano pode ser dividido em três 

classes: quitosano de baixo peso molecular (―Low Molecular Weight Chitosan‖ – LMWC) até 80 kDa, 

de peso molecular médio (―Medium Molecular Weight Chitosan‖. MMWC) entre 80 kDa e 500 kDa e 

de elevado peso molecular (―High Molecular Weight Chitosan‖ – HMWC), superior a 500 kDa  

(Kumirska J. 2011). Como consequência desta variação, diversas propriedades físico-químicas e 

biológicas são alteradas, modificando também a sua bioactividade. Deste modo, nem todas as 

propriedades são encontradas nas três classes de quitosano. Estudos que relacionam as 

propriedades com a estrutura do quitosano demonstraram que o mais utilizado é o de peso molecular 

médio com elevada densidade de cargas positivas. Este elevado número de cargas pode ser obtido 
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naturalmente, se a desacetilação assim o permitir, ou através do controlo das condições de 

fermentação aquando da sua produção por microrganismos  (Kim 2011).  

O quitosano pode ainda sofrer uma quebra das suas ligações glicosídicas diminuindo o seu peso 

molecular. O baixo peso molecular leva á formação de oligomeros de quitina/quitosano 

(―Chitin/Chitosan Oligomers‖ - COS) que são materiais de peso molecular inferior a 10 kDa. Ao 

contrário da quitina ou do quitosano, os COS possuem baixa viscosidade e elevada solubilidade em 

água a pH neutro devido ao tamanho reduzido da sua cadeia e dos grupos amino livres  (Kim 2011). 

Assim, a sua degradação no corpo humano é significativamente mais rápida. Todos estes aspectos 

tornam estes compostos alvos atractivos para aplicações médicas, alimentares e biotecnológicas. 

Todas as propriedades referidas fazem do quitosano um excelente biomaterial com aplicações em 

diversas áreas e acima de tudo sem efeitos colaterais directamente associados. A sua versatilidade 

em termos de modificação e combinação com outros polímeros permitiu que a sua utilização fosse 

expandida para o desenvolvimento de uma enorme variedade de tecidos como osso, fígado, tecido 

neural, cartilagem e pele. Assim, a sua utilização continua a crescer rapidamente, não só devido á 

multiplicidade de aplicações mas também à crescente sensibilização ambiental da população para a 

utilização de produtos biodegradáveis e não tóxicos em detrimento de compostos sintéticos que 

poderão afectar negativamente a saúde e o meio ambiente. 

 

1.3.3.1 Ortopedia 

No contexto do presente trabalho, a mais valia pretendida para um bloqueador de cimento ósseo 

baseado em quitosano prende-se com factores como o crescimento ósseo, regeneração de tecidos e 

elevada força mecânica. Neste sentido torna-se importante especificar qual o papel do quitosano em 

determinadas funções.  

Nos últimos anos foram elaborados testes in vitro que demonstraram que o cultivo de células 

estaminais do mesenquima com quitosano permitia aumentar o número de células por colónia, 

relativamente ao controlo sem este derivado da quitina (Muzzarelli 2009). Estes estudos sugerem que 

o quitosano pode promover a diferenciação de células osteoprogenitoras e consequente formação 

óssea. Para além desta característica ficou ainda comprovada a capacidade de, através de 

interacções electroestáticas, reter a concentração de possíveis factores de crescimento adicionados. 

Experiências que modificam quitosano com iões cálcio têm sido desenvolvidas de modo a possibilitar 

uma regeneração de modo mais activo do osso. Compostos como o colagéneo ou a gelatina também 

se têm apresentado como óptimos para na diferenciação do osso melhorando as suas propriedades 

físicas e mecânicas  (Muzzarelli 2009). A gelatina resulta de colagéneo hidrolisado de modo 

irreversível, sendo que, a sua estrutura 3D se separa numa molécula com uma única cadeia. A 

gelatina e o quitosano têm sido combinados em numerosas aplicações, possuindo uma excelente 

capacidade para serem processados e utilizados em fibroblastos e regeneração da pele  (Enrione J. 

2010). Muitas vezes estes compostos encontram-se covalentemente ligados através de alguns 
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agentes como por exemplo glutaraldeído (GTA), sulfato de sódio, ácido sulfúrico e glucose oxidada. 

Estes agentes têm a função de agregar as moléculas de modo conferir determinadas características 

tais como: estabilidade térmica, mecânica e estrutural. Sem a ligação química os grupos funcionais 

da gelatina e do quitosano degradam mais rapidamente, permitindo a sua desnaturação (Bigi A. 

2001). É contudo necessário ter em atenção que o composto actualmente mais utilizado, o GTA, em 

concentrações elevadas pode ser tóxico. De modo a contornar este problema, um outro agente foi 

reportado, a proantocianidina, contudo ainda não foram efectuados todos os testes necessários para 

a sua aplicação ser generalizadamente aceite  (Kim S. 2005).  

Ainda dentro do contexto de ortopedia, podem ser mencionadas outras aplicações para o quitosano, 

de entre as quais se salienta a sua mistura com fostato de cálcio e óxido de cálcio para formar a 

composição de cimento ósseo  (Khor E. 2003). Embora os resultados obtidos tenham sido favoráveis, 

esta composição ainda não é muito utilizada hoje em dia devido possivelmente à falta de ensaios 

realizados. 

 

1.3.3.2 Medicina Regenerativa e Biofarmacêutica 

A medicina regenerativa tem como principal objectivo reparar ou substituir tecidos lesados e 

degenerados por complexos celulares. Também nesta área o quitosano se apresenta como um 

importante composto, onde são evidenciadas as suas propriedades como activação de macrófagos e 

neutrófilos para iniciar o processo de cicatrização, aprisionamento de factores de crescimento para 

acelerar a cicatrização, estimulação da actividade celular e libertação controlada de factores anti-

microbianos para prevenir infecções. Assim, apresenta-se adequado para a libertação controlada de 

antibióticos e manutenção da morfologia das células, promoção da proliferação e viabilidade de 

células dos tecidos incluindo células estaminais e demonstrou ser um excelente imunoadjuvante que 

aumenta, estimula, potencia e medeia a resposta imunitária  (Muzzarelli 2009). 

Para além de activar, o quitosano melhora as funções dos leucócitos, macrofagos e fibroblastos, 

promovendo a organização e granulação sendo óptimo para feridas abertas. Devido às suas cargas 

positivas a pH fisiológico, o quitosano possui a capacidade de se ligar às cargas negativas da 

superfície de praticamente todas as células e tecidos vivos e deste modo é também utilizado como 

bioadesivo para feridas, o qual aumenta a retenção de compostos no local de aplicação (Kim 2011). 

Devido a estas propriedades foi também provada a sua eficácia como um componente importante em 

todos os tipos de curativos, fios cirúrgicos, implantes dentários, na reconstrução de osso e gengivas e 

também em lentes de contacto  (Beaulieu 2005). O quitosano possui também propriedades de 

preservação ajudando na regeneração da cartilagem possibilitando a manutenção da forma 

arredondada das células  (Muzzarelli 2009). Relativamente a estas propriedades foi reportado  

(Kumirska J. 2011) que quitosano com elevado D.D. activa mais eficazmente os fibroblastos 

possuindo também maior actividade anti-microbiana.  
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Aliada a estas características, o quitosano pode ainda estimular a formação de monócitos e inibir o 

crescimento bacteriano e fúngico, o que diminui o risco de inflamação de feridas pela infecção com 

patogénicos  (Niekraszewicz A. 2009). Deste modo, este composto apresenta-se como um excelente 

substituto para antioxidantes sintéticos, diminuindo assim os riscos para a saúde. A quitina possuí 

também estas propriedades, contudo apresenta-se menos efectiva contra fungos que não contenham 

quitina ou quitosano na sua parede celular  (Limam Z. 2011).  

Uma importante vertente da medicina regenerativa prende-se com a subsituação de tecidos 

afectados por doenças tumorais. Neste contexto, as propriedades anti-tumorais do quitosano têm sido 

investigadas e aplicadas em tratamentos de cancro. Na base do tratamento está a aplicação de 

diversos sistemas de hidrogeis de entrega de medicamentos, desenvolvidos para o tratamento de 

inúmeros cancros como pulmão, mama e cancro cervical. A administração tem sido efectuada de 

modo subcutâneo próxima do tumor, e resulta na supressão do crescimento do tumor in vivo, bem 

como na prevenção do seu reaparecimento. Contudo, os hidrogeis não foram ainda testados em 

metástases que se localizem longe da fonte principal de cancro (Kim 2011).  

Sabe-se também que o tamanho da molécula tem efeito na taxa de inibição e foi demonstrado que o 

quitosano de baixo peso molecular solúvel em água pode possuir melhor capacidade anti-tumoral 

(Qin C. 2002). Estes tratamentos somente foram realizados em animais, sobretudo ratos, e embora 

os ensaios in vitro apresentem excelentes resultados são ainda necessários alguns desenvolvimentos 

para a aprovação do uso em humanos. 

Nas áreas de cosmética e biofarmacêutica o quitosano possui propriedades que não são encontradas 

em compostos sintéticos, desempenhando portanto um importante papel.  

No que se refere a cosmética e tratamento de pele, este composto possui a capacidade única de 

formar um filme elástico de hidratação sobre a superfície da pele o que permite vincular outros 

ingredientes que actuam na mesma. Desta forma, previne e trata o acne, mantendo a humidade da 

pele protegendo-a e uniformizando a sua tonalidade  (Beaulieu 2005). Neste sentido, o quitosano 

pode ser utilizado na formulação de agentes hidratantes como protectores solares, cremes de beleza 

e também champôs e lacas, uma vez que reduz a electricidade estática do cabelo, combate a caspa 

e ainda melhora a maleabilidade do mesmo tornando-o mais macio. O quitosano é também muito 

utilizado nesta área devido às suas propriedades anti-bacterianas, prevenindo irritações  (Kim 2011).  

No geral, para aplicações médicas e farmacêuticas, o melhor quitosano a utilizar será o de baixo peso 

molecular. Contudo, para a entrega de medicamentos o mais indicado é o quitosano de peso 

molecular médio que possui propriedades mucoadesivas mais fortes e também permite uma 

libertação mais controlada  (Kumirska J. 2011). No entanto consoante o caso específico de utilização 

é necessário rever as propriedades de cada variante de peso molecular e escolher a mais indicada.  

Existem muitas potencialidades nas aplicações do quitosano na área da saúde, contudo, há que ter 

em atenção que o seu desenvolvimento requer a utilização de componentes que cumpram requisitos 

rigorosos de grau farmacêutico/médico.  
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1.3.3.3 Nutrição 

Uma vez que o quitosano não é digerido pelo corpo humano, este pode actuar como uma fibra, ou 

seja um componente dietético essencial. Devido à sua facilidade em formar complexos com 

diferentes tipos de moléculas, o quitosano aparentemente apresenta a capacidade para se ligar a 

triglicerídeos, ácidos gordos, ácidos biliares, colesterol e outras classes de lípidos  (Kim 2011), 

podendo reduzir deste modo 20% a 30% do teor em colesterol absorvido pelo corpo humano  

(Beaulieu 2005). Se esta probabilidade do quitosano como ―íman de gorduras‖ se confirmar poderá 

existir a possibilidade do mesmo ser utilizado para tratar pessoas com problemas de obesidade e 

colesterol, doenças cada vez mais comuns na sociedade actual. No entanto, esta importante função 

necessita ainda de uma investigação mais aprofundada para que se passe à sua comercialização 

como dietético alimentar.  

Para além da área dietética, este composto pode ser usado como aditivo alimentar, como agente 

espessante e estabilizador, por exemplo na preparação de molhos e outros pratos culinários que 

mantêm naturalmente a sua consistência  (Beaulieu 2005). 

Devido à sua natureza policatiónica, o quitosano pode ainda actuar como agente floculante sendo útil 

para melhorar os processos de filtração agrupando partículas em suspensão formando flóculos, 

nomeadamente na clarificação de bebidas  (Islam M. 2011). Em baixas concentrações este composto 

demonstrou ser efectivo na clarificação de sumos de frutas, diversos tipos de vinhos e água. Por 

exemplo no tratamento de vinhos brancos o quitosano desempenha uma importante função uma vez 

que devido à boa afinidade com compostos fenólicos, principais responsáveis pela oxidação e 

escurecimento do vinho branco, permite a prevenção da oxidação e consequente estabilização dos 

mesmos (Kim 2011).    

Devido às suas propriedades fitossanitarias, este derivado da quitina pode ainda ser pulverizado na 

forma de solução diluída em alimentos como frutas e legumes, criando um efeito protector, anti-

bacteriano e fungistático. Actualmente no Japão o quitosano já é comercialmente utilizado sob a 

forma de spray em maçãs e laranjas como medida de protecção e prevenção. Investigações recentes 

demonstram que o quitosano com elevado peso molecular (ou viscosidade) é mais efectivo como 

conservante alimentar do que o de peso molecular mais reduzido  (Islam M. 2011). Devido ao facto 

de também possuírem propriedades anti-microbianas e anti-oxidantes, os COS podem ser utilizados 

no ramo alimentar como conservantes e em melhoramento da qualidade dos alimentos de origem 

animal  (Kim 2011).  

As principais aplicações na área nutricional incluem, portanto, conservantes, estabilizadores 

alimentares ou outros aditivos para produtos alimentares e compostos dietéticos. Existem ainda 

muitas outras aplicações na área de suplementos nutricionais, particularmente numa ampla gama de 

compostos com base em quitosano modificado química ou enzimaticamente  (Beaulieu 2005). 
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1.3.3.4 Tratamento de água e agricultura 

Hoje em dia embora o quitosano seja maioritariamente utilizado em medicina, a sua aplicação é 

também visível no tratamento físico-químico de água potável e tratamento de plantas. O corrente 

aumento do custo dos absorventes convencionais fez, sem dúvida, dos bioasorventes uns dos 

materiais mais atraentes para o tratamento de águas residuais não só por evitarem o risco de 

poluição ambiental mas também por ser cada vez mais uma necessidade ecológica tratar as águas 

com novos métodos verdes.  

O quitosano, devido à sua origem natural e biodegradabilidade, provou ser a alternativa mais 

interessante sob diversos pontos de vista. A integração deste polímero natural melhora a eficácia no 

tratamento de água, reduzindo ou mesmo eliminando produtos químicos existentes, tais como sulfato 

de alumínio (redução até 60%), polímeros sintéticos (até 100%), sólidos suspensos, corantes e iões 

metálicos. Tal característica é possível ser conferida uma vez que este pode funcionar como agente 

quelante e capturar iões metálicos de modo a evitar a sua toxicidade para os seres vivos.  

Deste modo a performance geral do sistema é melhorada sendo o odor e cor significativamente 

reduzidos  (Beaulieu 2005). Os absorventes biopoliméricos são eficientes e podem ser utilizados para 

a descontaminação de efluentes (remoção de poluentes) e em processos de separação, como por 

exemplo para recuperação de metais  (Kim 2011).  

Na agricultura o quitosano aparece também como uma excelente alternativa natural ao uso de 

produtos químicos potencialmente perigosos para o ser humano e ambiente. O quitosano 

desencadeia um mecanismo de defesa nas plantas, tal como uma vacina actua em humanos, ou seja 

activa o sistema imunitário de modo a permitir uma defesa adequada à agressão. Neste processo, o 

polímero é capaz de estimular a produção de algumas enzimas nas plantas como quitanases, 

pectinases e glucanases, entres outras. Deste modo torna-se num excelente mediador no tratamento 

e cura de doenças em certos tipos de vegetais, comestíveis ou não. 

Assim, devido às referidas propriedades, o quitosano pode ser usado na agricultura como uma 

espécie de revestimento protector para sementes, frutas e hortaliças assim como na protecção contra 

condições ambientais estimulando o crescimento e a produção de frutos  (Beaulieu 2005). Tal como 

na medicina, o quitosano pode também permitir uma libertação controlada de produtos no solo como 

fertilizantes, agentes de controlo biológico ou mesmo fontes de nutrientes, permitindo uma melhor e 

mais eficaz performance dos mesmos. 
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2 Materiais e Métodos 

A organização da parte experimental encontra-se estruturada em quatro subcapítulos distintos.  

O primeiro capítulo consiste na preparação de amostras, a qual por sua vez se encontra dividida em 

duas fases que descrevem respectivamente: 

I) Obtenção da composição de bloqueadores de cimento ósseo disponíveis comercialmente 

II) Desenvolvimento de um novo bloqueador com quitosano 

No segundo capítulo as amostras serão sujeitas a um processo de caracterização mecânica. Com os 

resultados obtidos será possível concluir quais as amostras que apresentam características mais 

adequadas à função pretendida, sendo que os mesmos irão passar por vários processos de 

secagem. No capítulo final pretende-se caracterizar biologicamente as amostras, tendo por base a 

cinética de degradação das mesmas no corpo humano. 

A listagem de materiais, reagentes e equipamentos utilizados ao longo do trabalho é apresentada 

abaixo.  

 

2.1 Reagentes, materiais e equipamentos 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes reagentes: Água destilada, Ácido Acético (Acros 

Organics, Bélgica), Cloreto de Potássio (José Manuel Gomes dos Santos Lda, Portugal), Cloreto de 

Sódio (Fagron, Espanha), Di-hidrogenofosfato de potássio (Merck, Portugal), Di-sódio 

hidrogenofosfato extra puro (Scharlau, Espanha), Gelatina (Merck, Portugal), Glicerol (SigmaAldrich, 

Portugal), Glutaraldeído a 24% em água (Acros Organics, Bélgica), Lisozima de clara de ovo de 

galinha (SigmaAldrich, Portugal), Cimento ósseo C~ment
®
 1 produzido pela European Medical 

Contract Manufacturing (EMCM) e Quitosano de peso molecular médio Cs 1106 – MW02. Todos os 

produtos foram disponibilizados pelos Laboratórios do Departamento de Engenharia Química e 

Biológica (DEQB) do Instituto Superior Técnico, à excepção do glicerol e quitosano, produtos que 

foram gentilmente cedidos pela empresa Ceramed. 

Para os ensaios mecânicos, foi também necessária a utilização de duas fitas de uma interface rugosa 

de modo a permitir uma deformação homogénea das amostras (Laboratórios do Departamento de 

Mecânica do Instituto Superior Técnico). 

Os equipamentos utilizados na realização do trabalho experimental foram: balança analítica Mettler 

PJ300, centrífuga eppendorf 5702R, estufa Agitorb 200, Exsicador com sílica, Liofilizador Christ Alpha 

1-4, placa de agitação com aquecimento IKAMAG RCT e estufas MEMMERT, disponíveis nos 

Laboratórios do DEQB do Instituto Superior Técnico e na empresa Ceramed. Os ensaios mecânicos 

foram realizados utilizando uma máquina de tracção INSTRON 5966D (Laboratórios do 

Departamento de Mecânica – IST). 
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2.2 Preparação de amostras 

Este capítulo encontra-se estruturado em duas fases. A primeira fase consiste na reprodução de um 

bloqueador de cimento ósseo com componentes idênticos aos que são actualmente comercializados. 

A segunda fase consiste na concepção de um bloqueador de cimento ósseo tendo na sua 

composição um biopolímero – quitosano.  

Todas as mostras foram preparadas em duplicado. 

 

2.2.1 Estudos prévios sobre a composição de bloqueadores de cimento ósseo comerciais 

Tal como foi mencionado (ver 1.2.3.2 Bloqueadores no mercado), devido à maior facilidade de 

utilização em bloco operatório aliada a uma boa performance, a classe de bloqueadores actualmente 

mais utilizada é a Press-Fit Gelatina. Dentro desta gama de bloqueadores foi escolhido o C~plug
® 

(EMCM) (ver Anexo I – Boletim informativo do bloqueador de cimento ósseo C~plug
®
) para este 

estudo. Este bloqueador é idêntico ao Biostop G
®
 (DePuy), quer em termos de composição quer em 

resistência mecânica  (Kroon M. 2006). 

Quanto aos moldes utilizados, e à excepção das amostras finais (preparadas utilizando as duas 

composições com melhores resultados) e cujo molde é apresentado no respectivo capítulo, os 

ensaios preliminares tiveram como molde um cilindro de polietileno com 3,5 cm de altura e 2 cm de 

raio interno (Figura 8), elaborado especificamente para o efeito (Altakitin S.A.).  

 

 

Figura 8 – Molde cilíndrico utilizado na preparação das amostras durante os estudos preliminares. 

  

No final da preparação de todas as amostras foi efectuada a sua caracterização mecânica, elaborada 

de acordo com o procedimento descrito em 2.6 Caracterização mecânica.  

As soluções preparadas nesta etapa do trabalho experimental serão doravante denominadas 

amostras da fase I ou amostras de gelatina. 
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2.2.1.1 Solubilidade da gelatina em água 

Antes de estabelecer uma formulação é necessário conhecer concretamente as propriedades de 

cada composto de modo individual. Visto que o composto base é a gelatina, foi efectuado um estudo 

preliminar com o intuito de avaliar a sua solubilidade em meio aquoso. 

Colocou-se água destilada num recipiente de vidro e aqueceu-se. Adicionou-se a quantidade 

necessária de gelatina em pó sob agitação de modo a obter a solução com a concentração 

pretendida (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Massa de gelatina, e respectiva concentração, utilizada na preparação das amostras para 

determinação da solubilidade da gelatina em água. 

Massa Gelatina (g) Concentração (m/V) 

2  10% 

4  20% 

6  30% 

8  40% 

10  50% 

12  60% 

14  70% 

16  80% 

18  90% 

 

A adição de gelatina deve ser efectuada em pequenas porções até ser adicionada a totalidade do 

polímero prevista para a obtenção da concentração pretendida. Após a dissolução total da gelatina, 

transferiu-se a mistura para o molde e colocou-se a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do 

molde e conservada individualmente. 

 

2.2.1.2 Efeito da adição de glicerol 

Tendo-se verificado qual a concentração de gelatina para a qual se obtinha a melhor performance, 

estudou-se o efeito da presença e concentração de glicerol nas propriedades das amostras. Para tal 

foram preparados vários ensaios com diferentes concentrações de glicerol.  

Colocaram-se as quantidades de água destilada e glicerol necessárias de modo a obter a solução 

com a concentração de glicerol pretendida (Tabela 3). Aqueceu-se a solução e adicionou-se gelatina 

em pó sob agitação. A adição de gelatina deve ser efectuada em pequenas porções até ser 

adicionada a totalidade do polímero prevista para a obtenção da concentração pretendida. Após a 

dissolução total da gelatina, transferiu-se a mistura para o molde cilíndrico e colocou-se a 4 ºC. 
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Tabela 3 – Volumes de água e glicerol utilizados na preparação das amostras para determinação do efeito da 

adição de glicerol.  

Volume de água (mL) Volume de glicerol (mL) Concentração glicerol (v/v) 

40  0  0% 

38 2  5% 

36  4  10% 

32 8  20% 

28  12 30% 

24  16  40% 

20  20 50% 

16  24  60% 

12  28  70% 

8 32  80% 

4 36  90% 

 

Nos casos em que as amostras apresentaram bolhas de ar, colocaram-se as soluções em tubos 

Falcon apropriados e centrifugaram-se. As soluções foram transferidas para o molde cilíndrico e 

colocadas a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do molde e conservada em tubos Falcon 

individualmente.  

 

2.2.1.3 Introdução de Ácido Acético 

Para um volume total de solução de 40 mL, colocou-se as quantidades de solução aquosa de ácido 

acético 1% e glicerol necessárias de modo a obter a solução com a concentração de glicerol 

pretendida (Tabela 4). Aqueceu-se a solução e adicionou-se gelatina em pó sob agitação. A adição 

de gelatina deve ser efectuada em pequenas porções até ser adicionada a totalidade do polímero 

prevista para a obtenção da concentração pretendida. Após a dissolução total da gelatina, transferiu-

se a mistura para o molde cilíndrico e colocou-se a 4 ºC. 

 

Tabela 4 – Volumes de ácido acético (AcOH) e glicerol utilizados na preparação das amostras com introdução de 

ácido acético. 

Volume de [AcOH] = 1% (mL) Volume de glicerol (mL) Concentração glicerol (v/v) 

40  0  0% 

28  12  30% 

20  20  50% 

4  36  90% 

 

Nos casos em que as amostras apresentaram bolhas de ar, colocaram-se as soluções em tubos 

Falcon apropriados e centrifugaram-se. As soluções foram transferidas para o molde cilíndrico e 

colocadas a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do molde e conservada em tubos Falcon 

individualmente.  
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2.2.2 Concepção de um bloqueador de cimento ósseo tendo na sua composição quitosano 

A preparação de todas as amostras foi sucedida por uma etapa de caracterização mecânica, 

protocolo que se encontra descrito em 2.6 Caracterização mecânica. As soluções preparadas nesta 

etapa do trabalho experimental serão doravante denominadas por amostras da fase II ou amostras de 

quitosano. 

 

2.2.2.1 Solubilidade da gelatina numa solução de quitosano 

Sabendo que a solubilidade máxima de quitosano em soluções aquosas de ácido acético (AcOH) 1% 

é dependente do peso molecular e grau de desacetilação do mesmo, tipicamente 3%, decidiu-se que 

a concentração ideal para trabalhar (com viscosidade aceitável) seria de 1% (em peso). 

A uma solução aquosa de ácido acético 1% adicionou-se quitosano sob agitação. Após a dissolução 

total do polímero a solução foi aquecida e adicionou-se a quantidade necessária de gelatina em pó, 

sob agitação, de modo a obter a solução com a concentração de gelatina pretendida. 

Preparar também uma solução sem qualquer adição de gelatina, deixando repousar a 4ºC após a 

total solubilização do quitosano.  

Nos casos em que as amostras apresentaram bolhas de ar, colocaram-se as soluções em tubos 

Falcon apropriados e centrifugaram-se. As soluções foram transferidas para o molde cilíndrico e 

colocadas a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do molde e conservada em tubos Falcon 

individualmente.  

 

2.2.2.2 Utilização de um agente reticulante 

Após a preparação da solução de quitosano em ácido acético 1% adicionou-se, sob agitação e 

aquecimento, gelatina em pó. Após a dissolução adicionou-se glutaraldeído diluido (Tabela 5).  

Tabela 5 – Volume de ácido acético (AcOH) e volume e concentração de glutaraldeído (GTA) utilizados na 

preparação de amostras com a utilização de um agente reticulante. 

Volume de [AcOH] = 1% (mL) Volume de GTA (mL) Concentração de GTA (v/v) 

36 4 10% 

32  8 20% 

28 12 30% 

24  16 40% 

20  20 50% 

16  24 60% 

12  28 70% 

8  32 80% 

4 36 90% 
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Nos casos em que as amostras apresentaram bolhas de ar, colocaram-se as soluções em tubos 

Falcon apropriados e centrifugaram-se. As soluções foram transferidas para o molde cilíndrico e 

colocadas a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do molde e conservada em tubos Falcon 

individualmente.  

 

2.2.2.3 Efeito da adição de glicerol a soluções com quitosano 

Colocaram-se as quantidades de solução de quitosano com concentrações variáveis em ácido 

acético (1%) e glicerol necessárias de modo a obter uma solução com as concentrações dos vários 

componentes desejadas (Tabela 6). Aqueceu-se a solução e adicionou-se gelatina em pó sob 

agitação. Após a dissolução total da gelatina, transferiu-se a mistura para o molde cilíndrico e 

colocou-se a 4 ºC. No caso de amostras em que se utilizou glutaraldeído, a adição deste foi feita 

imediatamente depois da dissolução completa da gelatina.  

 

Tabela 6 - Volume de ácido acético (AcOH) e volume e concentração de glicerol utilizados na preparação de 

amostras para determinação da adição de glicerol a soluções com quitosano. 

Volume de [AcOH] = 1% (mL) Volume de glicerol (mL) Concentração de glicerol (v/v) 

40 0 0% 

36 4 10% 

32  8 20% 

28 12 30% 

24  16 40% 

20  20 50% 

16  24 60% 

12  28 70% 

8  32 80% 

4 36 90% 

 

Nos casos em que as amostras apresentaram bolhas de ar, colocaram-se as soluções em tubos 

Falcon apropriados e centrifugaram-se. As soluções foram transferidas para o molde cilíndrico e 

colocadas a 4 ºC. Após gelificação a amostra é retirada do molde e conservada em tubos Falcon 

individualmente.  

 

2.4 Processos de secagem 

Os diferentes métodos de secagem utilizados tiveram como intuito aumentar a resistência mecânica 

das amostras, bem como conferir-lhes maior estabilidade aquando do seu manuseamento durante os 

ensaios mecânicos. Ao mesmo tempo pretendeu-se que esta etapa em nada alterasse as 
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características e forma original das amostras. Os métodos de secagem incluíram secagem em estufa, 

em frigorífico, em exsicador, em liofilizador e por evaporação à temperatura ambiente. A análise dos 

resultados obtidos após a utilização de cada método foi comparada com amostras homólogas 

armazenadas em frigorífico dentro de tubos de Falcon (secagem normal).  

Os processos de secagem foram realizados após a obtenção da totalidade dos resultados para todas 

as amostras preparadas nas fases I (2.3.1 Fase I - Obtenção da composição de bloqueadores de 

cimento ósseo já comercializados) e II (2.3.2 Fase II - Concepção de um bloqueador de cimento 

ósseo com base em quitosano). Para avaliar a performance dos processos de secagem, foram 

preparadas novas amostras (em duplicado) utilizado duas das formulações que apresentaram maior 

resistência nos ensaios preliminares. É importante frisar que para estes ensaios as amostras foram 

analisadas imediatamente após a remoção das mesmas do molde. 

No processo de produção das amostras utilizadas para avaliar a eficiência dos diferentes processos 

de secagem foi utilizado um novo molde – molde Plug (Figura 9). Este foi obtido utilizando uma 

amostra do bloqueador comercial C~plug
®
 como padrão, tendo 3 cm de altura e 1,8 cm de raio, sendo 

as mesmas preparadas de acordo com aquela que tem sido considerada uma forma eficaz e estável 

de bloqueadores de cimento ósseo (Breusch S. 2005).   

  

 

Figura 9 – Molde Plug utilizado na preparação das amostras. 

 

2.4.1 Temperatura ambiente 

Para a secagem das amostras à temperatura ambiente procedeu-se à remoção da amostra do molde 

e esta foi colocada num local seco e ventilado.  

Após as amostras se apresentarem com as características desejadas (foi realizada diariamente uma 

avaliação manual da textura e consistência), estas foram testadas mecanicamente.  
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2.4.2 Armazenamento a baixas temperaturas 

Com o estudo do processo de armazenamento das amostras a baixas temperaturas (frigorífico) 

pretende-se avaliar se nas condições em que é realizada a gelificação, as amostras podem ou não 

ver alteradas as suas propriedades físicas e mecânicas caso fiquem muito tempo expostas a essas 

condições. As amostras foram retiradas do molde após gelificação e colocadas directamente numa 

das prateleiras do frigorífico. Após as amostras se apresentarem com as características desejadas 

(foi realizada diariamente uma avaliação manual da textura e consistência), estas foram testadas 

mecanicamente.  

 

2.4.3 Liofilizador  

O processo de liofilização permite a desidratação das amostras de uma forma totalmente distinta dos 

restantes processos pois, utilizando condições de pressão e temperatura especiais, permite que a 

água presente nas amostras seja sublimada, permitindo que a estrutura das amostras permaneça 

praticamente intacta.  

As amostras foram retiradas do molde após o processo de gelificação e, de seguida, foram colocadas 

individualmente num recipiente apropriado e congeladas. No final deste tempo, passar as amostras 

para o liofilizador (Figura 10), ligando-o adequadamente e definindo as condições de liofilização. 

 

 

Figura 10 – Liofilizador. 
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Após as amostras se apresentarem com as características desejadas (foi realizada de hora a hora 

uma avaliação manual da textura e consistência), estas foram testadas mecanicamente.  

 

2.4.4 Estufa 

As amostras foram retiradas do molde após a gelificação e colocadas em recipientes apropriados. 

Diferentes amostras foram colocadas a diferentes temperaturas. A consistência das amostras foi 

avaliada em intervalos de 5 minutos ou 1 hora, dependendo da temperatura utilizada. Após as 

amostras se apresentarem com as características desejadas, estas foram testadas mecanicamente. 

 

2.4.5 Ambiente dessecante 

As amostras foram retiradas do molde após a gelificação e colocadas em recipientes apropriados. 

Após verificar a eficiência do agente excicante colocaram-se as amostras num exsicador, tal como 

indicado pela Figura 11.   

 

 

Figura 11 – Apresentação da colocação das amostras no exsicador com sílica como agente dessecante. 

 

Uma vez que este processo é relativamente moroso foi suficiente analisar a consistência das 

amostras diariamente. Assim que as mesmas se apresentem com a consistência pretendida retiram-

se do exsicador e prossegue-se com os ensaios mecânicos. 
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2.5 Caracterização mecânica 

Tendo em consideração as funções desempenhadas por um bloqueador de cimento ósseo, a sua 

capacidade de resistir a elevadas pressões axiais de compressão é um factor de extrema 

importância. Neste sentido, a caracterização mecânica tanto do material de base como do bloqueador 

comercial C~Plug
®
, foi efectuada através da realização de ensaios de compressão uniaxial. Um dos 

principais objectivos destes ensaios foi a determinação do valor máximo de força atingido, a partir do 

qual é possível calcular a tensão nominal (s), de acordo com a expressão (equação 1).  

                     
         

                 
                                   (equação 1) 

Ter em atenção que o valor de área inicial corresponde somente à área do material que está em 

contacto com a superfície dos pratos para realização dos ensaios, correspondendo portanto à área do 

circulo (equação 2).  

                                                                   (equação 2) 

O valor de tensão nominal pode também ser calculado ao longo do tempo, bem como o valor de 

extensão nominal (e) apresentado na equação 3, sendo possível construir o gráfico de 

tensão/extensão que poderá indicar as características do material em questão. 

                  
 

 
   

                

                  
                                 (equação 3) 

Antes de cada ensaio de compressão procedeu-se à medição do diâmetro e altura das amostras. Os 

ensaios foram efectuados numa máquina de ensaios mecânicos INSTRON 5966 entre pratos planos. 

Durante cada ensaio procedeu-se ao registo dos valores experimentais de deslocamento e força. 

Todas as amostras produzidas, quer as armazenadas em frigorífico quer as que foram sujeitas a 

processos de secagem, só foram transportadas para o local de realização dos ensaios no momento 

imediatamente anterior à realização dos mesmos, evitando assim que quaisquer outros factores 

externos pudessem afectar os resultados obtidos. 

  

2.6 Caracterização biológica 

A avaliação biológica das amostras preparadas focou-se no estudo da taxa de degradação destas in 

vitro. Para tal foi preparada uma solução de tampão fosfato (PBS – Phosphate Buffered Saline) 

constituída por água, sais minerais e carbohidratos, simulando deste modo a concentração de fluidos 

no organismo. De referir que a caracterização biológica das amostras somente foi efectuada para as 

duas melhores amostras, em duplicado (idênticas às utilizadas na análise dos processos de 

secagem). Nesta etapa serão também utilizados dois bloqueadores comerciais C~plug
® 

para que os 

resultados obtidos sejam comparáveis.  



33 

 

Num balão volumétrico de 1 L colocou-se 800 mL de água destilada e adicionou-se 8 g de NaCl, 0,2 g 

de KCl, 1,44 g de Na2HPO4 e 0,24 g de KH2PO4. Após a dissolução total dos sais, ajustou-se o pH da 

solução para 7,4 com HCl ou NaOH e completou-se o volume total da solução com água destilada até 

perfazer 1 L. Pesou-se as melhores amostras de quitosano e mergulharam-se num recipiente com 

PBS contendo dissolvida uma quantidade de lisozima (Lim S. 2007). Teve-se em atenção que a 

totalidade da amostra ficou completamente submersa na solução. Tapou-se o recipiente e colocou-se 

em estufa agitada (Lim S. 2007). Realizar o mesmo ensaio para as duas melhores amostras da fase I 

(2.3.1 Fase I - Obtenção da composição de bloqueadores de cimento ósseo já comercializados) e 

para o bloqueador comercial C~plug
®
. Para as amostras da fase I (2.3.1 Fase I - Obtenção da 

composição de bloqueadores de cimento ósseo já comercializados) e para o bloqueador comercial 

C~plug
®
 não será necessária a adição de nenhuma enzima, uma vez que é suficiente a presença da 

solução semelhante aos fluidos corporais para a degradação de compostos com base em gelatina. 
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3 Resultados e discussão 

A apresentação dos resultados encontra-se estruturada em diferentes subcapítulos, que se 

organizam de acordo com as experiências realizadas. Em 3.1 Fase I - Obtenção da composição de 

bloqueadores de cimento ósseo já comercializados e 3.2 Fase II - Concepção de um bloqueador de 

cimento ósseo com base em quitosano são apresentados todos os detalhes da preparação das 

amostras em molde cilíndrico, bem como respectivos resultados provenientes dos ensaios mecânicos 

e comparação dos mesmos. Através da análise destes ensaios foi possível verificar quais as duas 

melhores amostras de cada uma das fases e coloca-las num molde Plug para de seguida efectuar 

vários processos de secagem de modo a garantir uma maior resistência das amostras. No mesmo 

subcapítulo são ainda apresentados os principais valores resultantes dos testes mecânicos. Por 

último em 3.4 Caracterização biológica é demonstrado o resultado dos testes de degradação 

efectuados às melhores amostras resultantes dos processos de secagem. 

Todas as imagens e valores apresentados nos subcapítulos seguintes provêm única e 

exclusivamente dos ensaios realizados durante o desenvolvimento do corrente trabalho experimental, 

não tendo sido indevidamente utilizados quaisquer outros dados.  

  

3.1 Estudos prévios sobre a composição de bloqueadores de cimento 

ósseo comerciais 

Como mencionado no protocolo experimental (2.3.1 Fase I - Obtenção da composição de 

bloqueadores de cimento ósseo já comercializados) esta fase do trabalho decorre de acordo com 

uma sucessão de resultados até ser atingida a quantidade máxima de gelatina a utilizar. O percurso 

seguido foi elaborado tendo em consideração que este procedimento poderá não ser o mais correcto 

uma vez que na produção de bloqueadores de cimento ósseo poderão ser utilizadas concentrações 

de gelatina que não as máximas. Contudo, e essencialmente devido ao reduzido tempo para a 

realização de todo o trabalho experimental, optou-se por sequenciar esta parte laboratorial de acordo 

com o critério referido. 

A preparação das amostras para o estudo preliminar sobre a solubilidade de gelatina em água 

decorreu nas salas de laboratório da empresa Ceramed. As mesmas foram colocadas no frigorífico 

num recipiente de plástico com pequenos orifícios rectangulares, sendo a sua consistência analisada 

manualmente em períodos de 24 horas. Aparentemente a resistência das amostras não sofria 

alterações significativas, ou neste caso detectáveis pelo método de análise utilizado, após períodos 

mais longos de exposição a baixas temperaturas, pelo que a sua consistência foi avaliada ao final de 

24 horas sem qualquer período maior de armazenamento. 

A análise do material preparado revelou que uma maior quantidade de gelatina em solução se traduz 

numa estrutura de maior solidez, viscosidade e resistência. Tal relação é atingida até uma uma 
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concentração máxima de gelatina, quantidade a partir da qual, mesmo após longos períodos sob 

agitação, não era possível obter uma completa solubilização deste composto. De referir que a 

agitação teve de ser efectuada manualmente nos casos em que a viscosidade da solução era muito 

elevada, uma vez que o agitador mecânico não se apresentava apropriado para manter o recipiente 

fixo e agitar a solução nele contida.  

É importante mencionar que o passo de pré-aquecimento da solução antecedente a qualquer adição 

de gelatina se apresentou essencial para a dissolução da mesma. Em soluções onde o composto se 

apresentava em baixas concentrações a sua dissolução ainda se tornava possível, muito embora o 

tempo dispendido fosse muito superior quando comparado com a solução à temperaturas mais 

elevadas. Contudo, em concentrações superiores a esse valor, e sem aquecimento, não se tornava 

possível a solubilização completa da gelatina na solução. 

Das amostras preparadas somente a que continha 10% de gelatina não apresentou qualquer bolha 

de ar, sendo que as restantes se apresentavam escalonadamente mais porosas de acordo com uma 

crescente concentração em gelatina. Após este estudo preliminar analisou-se então que seria 

necessária a utilização de um processo que removesse eficazmente as bolhas de ar geradas pela 

agitação e tornasse a solução novamente translúcida e uniforme.  

O processo de remoção de bolhas somente foi utilizado na etapa seguinte, onde foram preparadas 

amostras de gelatina com adição de várias proporções de glicerol. Na preparação destas amostras o 

volume de solução mantinha-se sempre constante sendo que as proporções de água iam diminuindo 

à medida que aumentavam as de glicerol. Este composto apresenta-se altamente vantajoso em 

aplicações terapêuticas uma vez que é não tóxico, incolor e altamente viscoso. Estas propriedades 

permitem-lhe estar presente numa solução sem alterar a sua tonalidade, facilitar a união dos seus 

compostos mantendo a sua humidade e prevenindo uma secagem excessiva dos mesmos, tornando 

deste modo as amostras mais resistentes e menos quebradiças.  

A centrifugação demonstrou-se adequada para remover as bolhas de ar presentes na solução, sendo 

que nenhuma das soluções apresentava qualquer bolha de ar após este período. Contudo, nas 

soluções de maior concentração de glicerol o período de centrifugação foi suficiente para que as 

amostras se tornassem sólidas. Neste contexto o procedimento utilizado passou por colocar os tubos 

de Falcon com as amostras após centrifugação num banho de água quente durante o tempo que se 

demonstrasse necessário para que as mesmas se tornassem novamente maleáveis. Este 

procedimento não afecta a estrutura do material uma vez que a gelatina já resulta da desnaturação 

por temperatura do colagéneo e possuí propriedades de gelificação termicamente reversível em água 

(Enrione J. 2010). Por sua vez o glicerol somente ferve quando exposto a temperaturas de cerca de 

290ºC, a qual se demonstra muito superior à utilizada, facto que revela que este composto também 

não sofre alteração com o banho de água utilizado  (David 2000). 

Após a preparação das soluções foi possível verificar manual e visualmente que as amostras com 

maiores quantidades de glicerol se apresentavam mais resistentes. A adição de glicerol foi possível 

até uma concentração máxima deste composto em solução, valor a partir do qual a solubilização de 
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gelatina não se tornava possível. A estrutura dos ensaios com menores concentrações deste 

composto começava a desfazer-se quando os mesmos eram colocados à temperatura ambiente, o 

que indica fragilidade e pouca resistência. Tal era esperado uma vez que a temperatura de fusão da 

gelatina se situa nos 25 – 35ºC. Nas mesmas amostras foi ainda possível visualizar o aparecimento 

de pequenos fragmentos de bolor após um período de cerca de 15 dias de armazenamento em 

frigorífico (Figura 12). Este facto poderá ser explicado com uma possível inviabilidade de os 

microrganismos penetrarem numa solução demasiado viscosa, podendo a mesma causar distúrbios 

no seu normal desenvolvimento. Não existem no entanto resultados exactos que comprovem esta 

afirmação, caso pelo qual a mesma se apresenta somente como uma possibilidade para o facto 

ocorrido. 

 

 

Figura 12 – Amostras preparadas com 60% de gelatina em água sem adição de glicerol e 60% de gelatina em 

água com 5% de glicerol, respectivamente. Em ambos os ensaios é possível denotar que a sua estrutura se 
apresenta alterada por pequenos fragmentos de bolor. 

 

3.1.1 Propriedades mecânicas dos bloqueadores desenvolvidos 

Através dos testes de compressão uniaxial desenvolvidos ao longo do corrente trabalho foi possível 

obter vários valores característicos do material em estudo. A análise dos mesmos possibilitou o 

destaque das amostras que conduziam a características mais aproximadas da desejada, seja 

capacidade de resistência a valores de força mais elevados.  

Nos primeiros dois ensaios realizados com a amostra de gelatina em água não foi utilizada a 

superfície rugosa, o que levou a uma deformação heterogénea das amostras. Deste modo estes 

resultados foram desconsiderados e a solução foi novamente preparada para realização de novos 

testes mecânicos. Este facto levou a que a amostra referida somente estivesse armazenada em 

frigorífico 3 dias, ao invés dos cerca de 15 das restantes amostras. 

De seguida são apresentados os resultados tratados para os ensaios mecânicos das amostras da 

fase I com gelatina e glicerol. O registo de valores foi efectuado até se verificar uma diminuição da 

força suportada pela amostra, o que regra geral ocorreu aquando o aparecimento de fissuras na sua 

estrutura. As fendas referidas eram detectadas num ponto central das amostras, tal como indicado 

pela Figura 13, que embora só represente uma amostra o mesmo ocorreu para todas as restantes. 
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Este resultado poderá verificar que a compressão foi efectuada de um modo homogéneo ao longo de 

toda a estrutura, não sendo detectada a existência de anomalias.  

Sendo o principal objectivo a obtenção de uma estrutura o mais rígida possível, as melhores 

amostras foram determinadas de acordo com o maior valor de pressão máxima atingido. 

 

 

Figura 13 – Modo de ruptura da amostra de 60% de gelatina e 30% glicerol em água durante o ensaio de 

compressão uniaxial. 

 

De modo a simplificar a apresentação dos dados, bem como permitir uma simples e prática análise 

dos mesmos, todos os resultados apresentados comparam simultaneamente os valores obtidos com 

as amostras em água e em ácido acético. Tendo todos os ensaios sido realizados em duplicado os 

resultados apresentados demonstram uma média ponderada dos valores obtidos para cada amostra, 

salvo falha pontual durante a preparação ou teste mecânico desenvolvido. 

 

3.1.1.1 Tensão nominal axial máxima  

O primeiro método de comparação utilizado para as amostras preparadas desenvolveu-se através da 

análise da tensão nominal axial máxima aplicada a cada ensaio. Este valor foi obtido de acordo com a 

equação 1, apresentada em 2.5 Caracterização mecânica e representa a força axial máxima 

suportada por unidade de área inicial de contacto da amostra com os pratos compressores. A análise 

desta grandeza é de extrema importância uma vez que as áreas medidas registadas para cada 

amostra variam ligeiramente, facto que tornaria inviável uma comparação directa da força máxima 

registada.  

A representação da tensão nominal máxima associada a cada amostra em função da correspondente 

concentração de glicerol na solução (Figura 14) permite observar que existe uma tendência para uma 

proporcionalidade directa entre estas duas variáveis, tal como indicado pela equação da respectiva 

linha de tendência associada. Deste modo um aumento da concentração de glicerol permite aumentar 

a tensão nominal máxima da amostra.  
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Figura 14 – Tensão nominal axial máxima atingida nos ensaios de compressão uniaxial em função da 

concentração de glicerol com gelatina em solução aquosa e em ácido acético. A linha de tendência apresentada 
refere-se ao caso das amostras preparadas com base somente aquosa. 

 

A presença de ácido acético em solução com reduzidas concentrações de glicerol aparenta não 

alterar significativamente os valores de tensão máxima atingida pelas amostras. Para uma 

concentração de glicerol média os valores atingidos em solução aquosa e em ácido acético são muito 

idênticos, o que possibilita afirmar a declaração anterior. A amostra de ácido acético sem qualquer 

adição de glicerol apresentou um ligeiro desvio relativamente à amostra em água. O mesmo valor 

poderá estar relacionado com o facto de a amostra em água ter sofrido menores alterações devido ao 

tempo de armazenamento em frigorífico ter sido inferior, de 15 para 3 dias. Deste modo existe uma 

possibilidade de o armazenamento das amostras em frigorífico não ser o procedimento mais correcto 

uma vez que o mesmo pode levar a alterações na estrutura dos ensaios. Este problema poderia ter 

sido resolvido se todas as amostras tivessem sido realizadas com o mesmo período de 

armazenamento, o que devido a disponibilidade de utilização dos equipamentos não foi possível.   

A amostra de ácido acético com elevada concentração de glicerol apresentou variações significativas 

relativamente à amostra homóloga em água. Tal acontecimento poderá estar relacionado com 

ligações estruturais entre as duas moléculas quando se apresentam na mesma quantidade, contudo 

não foi possível determinar uma justificação exacta para o fenómeno ocorrido. De referir que a 

amostra em ácido acético permaneceu armazenada em frigorífico 22 dias, podendo este fenómeno 

ter auxiliado na diminuição do valor da tensão, contudo não se especula que este acontecimento por 

si só pudesse ter sido responsável por tão elevada alteração.  

 

3.1.1.2 Força e variação de altura e diâmetro 

A percentagem de redução em altura é outro dos factores directos através dos quais é possível obter 

informação sobre qual, de entre as amostras analisadas, se apresenta mais adequada à função 

pretendida. Este parâmetro pode ser calculado dividindo o deslocamento do prato compressor pela 
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altura inicial da amostra e multiplicando por 100 de modo a obter o valor em percentagem. A 

comparação dos valores obtidos pode-se tornar de extrema importância uma vez que poderá permitir 

obter uma relação entre a altura mínima atingida com a força aplicada em cada ensaio. 

Através da análise da Figura 15 é possível verificar que existe uma relação entre a redução em altura 

máxima atingida e a concentração de glicerol em solução. Verifica-se portanto que quanto maior se 

apresenta a percentagem de glicerol nas amostras maior será a sua redução em altura quando 

sujeitas a forças de compressão. Este modelo vem apoiar os dados adquiridos através da análise da 

tensão máxima atingida por cada amostra, sendo os melhores resultados mais uma vez os mesmos. 

Nestes dados a diferença entre a solução sem adição de glicerol e com glicerol máximo embora 

significativa não é numericamente tão expressiva como a diferença alcançada com os valores de 

tensão. Este facto traduz que a percentagem de redução em altura necessita de grandes variações 

na composição das amostras para sofrer alterações significativas.  

 

Figura 15 - Redução em altura máxima em função da concentração de glicerol com gelatina em solução aquosa 

e em ácido acético. A linha de tendência apresentada refere-se ao caso das amostras preparadas com base 
somente aquosa. 

 

Uma análise mais pormenorizada dos dados permite observar que mais uma vez o valor atingido para 

a amostra em água sem qualquer adição de glicerol se apresenta superior ao esperado. Tal como 

referido anteriormente este facto pode ser devido ao reduzido tempo de armazenamento em 

frigorífico, levando a que a amostra apresentasse uma maior resistência. Relativamente à adição de 

ácido acético, neste ensaio os resultados obtidos foram semelhantes aos de tensão máxima, sendo a 

amostra média de glicerol em tudo idêntica à amostra em água e a de glicerol máximo com um desvio 

significativo mas com possíveis causas apresentadas. Encontra-se contudo um maior afastamento no 

valor obtido para o ensaio em ácido acético sem adição de glicerol. O mesmo pode ser devido à 

presença de pequenas bolhas de ar na superfície das amostras, factor que se revelou mais difícil de 

eliminar no caso das amostras em ácido acético. As bolhas de ar nas amostras revelaram-se um caso 

de extrema importância ao longo do desenvolvimento experimental, sendo que uma pequena porção 

de ar no interior do ensaio poderia causar grandes diferenças aquando a obtenção de resultados. Os 
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casos em que as primeiras fendas nas amostras surgiram devido à presença de qualquer anomalia 

na sua estrutura foram desconsiderados para qualquer análise, tendo os mesmos sido repetidos.  

Durante os ensaios de compressão foram registadas imagens fotográficas da evolução de algumas 

das amostras ao longo do tempo, tal como indicado pela Figura 16. Através das imagens é possível 

verificar que a redução em altura das amostras é acompanhada por um aumento do seu diâmetro. 

Deste modo os valores de variação do diâmetro ao longo do tempo foram também obtidos de forma a 

equacionar a relação destas duas grandezas. Torna-se importante mencionar que a análise 

efectuada está sujeita a erros de utilizador, uma vez que todos os valores são obtidos pela 

delimitação manual das imagens das amostras. Os resultados são apresentados na Figura 17. 

 

 

Figura 16 – Evolução de uma amostra de gelatina em solução aquosa com glicerol ao longo do ensaio 

mecânico.   

 

 

Figura 17 – Redução em altura em função da variação do diâmetro para os ensaios realizados com gelatina em 

solução aquosa e ácido acético.  
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Os dados da figura anterior demonstram que existe uma relação entre a diminuição em altura e o 

aumento do diâmetro das amostras. Em compostos cujo material é incompressível, ou seja não existe 

variação de volume tal relação pode ser equacionada através de 
  

 
    

  
  , onde h0 e h 

representam a altura inicial e a cada instante e D0 e D o diâmetro inicial e a cada instante. Como é 

possível verificar pela análise dos dados anteriores o comportamento das amostras apresenta-se 

diferente do comportamento para material incompressível. Assim poderá ser espectável que o mesmo 

seja compressível, tomando a gelatina e o glicerol capacidade de comprimir suportando a redução em 

altura sem que tal se manifeste directamente num aumento do diâmetro. Todas as amostras 

apresentaram o mesmo comportamento diferente de material incompressível, sendo exequível afirmar 

que as composições utilizadas para elaborar as amostras da fase I poderão apresentar 

comportamentos de material compressível abordando portanto a variação de volume das mesmas. 

Porém esta matéria não foi o alvo central do estudo pelo que seria necessária uma investigação mais 

aprofundada sobre esta temática de modo a obter concretamente o comportamento deste material. 

A análise de uma das amostras foi efectuada em dois períodos distintos. Efectuou-se a sua 

compressão e de seguida a amostra foi retirada e após uma pausa de 5 minutos foi iniciado um novo 

teste mecânico. Este ensaio experimental permitiu demonstrar que as amostras preparadas possuem 

a capacidade de, praticamente adquirir a sua forma original, mesmo quando submetidas a forças de 

cerca elevadas. Outros ensaios semelhantes foram realizados, medindo a altura das amostras em 

períodos definidos após um breve teste de compressão, sendo que ao fim de cerca de 40 minutos era 

atingida 90% da sua altura inicial, não havendo qualquer alteração seguinte durante períodos de 

análise mais longos. Estes resultados poderão indiciar para a possibilidade de os compostos 

utilizados, nomeadamente a gelatina e o glicerol, sofrerem um fenómeno de expansão quando fora do 

contexto de elevadas pressões. Neste sentido a deformação sofrida pelas amostras não se manifesta 

como permanente. Mais uma vez se torna essencial referir que o estudo dos valores obtidos para 

variação de diâmetro está sujeito a erros de análise, podendo os mesmos sofrer um ligeiro desvio se 

analisados por um processo com maior exactidão.   

Os mesmos dados de redução em altura das amostras foram confrontados com a força aplicada 

durante os ensaios mecânicos de compressão uniaxial. Os dados foram colocados em dois gráficos 

distintos de modo a ser mais simples e directa a sua análise. A Figura 18 representa as variáveis 

mencionadas para as amostras de gelatina em água com diversas concentrações de glicerol. A 

análise destes dados permite obter um perfil de evolução da deformação das amostras ao longo dos 

ensaios mecânicos. O último ponto apresentado diz respeito ao valor de força máxima aplicada em 

cada amostra. 

Verifica-se que à medida que a força aumenta o grau de redução em altura das amostras é também 

superior. A zona crítica de deformação situa-se é elevada, sendo nesta zona que as amostras 

deformam mais sem que para tal seja necessário implementar uma força demasiado elevada. De 
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seguida a redução em altura apresenta-se menos acentuada, sendo a estrutura capaz de suportar a 

elevação de pressão até um ponto máximo onde ocorre a sua ruptura.  

As amostras apresentam-se ordenadas de acordo com a sua percentagem em glicerol. Nesta 

perspectiva este composto demonstra capacidade de conferir uma maior resistência mecânica às 

soluções preparadas. Quando presente em elevadas concentrações é necessária a aplicação de 

forças mais elevadas para produzir uma redução em altura semelhante às restantes amostras. Tal 

como verificado em análises anteriores a melhor amostra, capaz de suportar forças mais elevadas, é 

a composta por maiores concentrações de gelatina e glicerol.  

 

Figura 18 – Força aplicada durante os ensaios de compresso uniaxial em função da percentagem de redução 

em altura para as amostras de gelatina em água.  

 

As amostras em água foram comparadas com as suas homólogas em ácido acético (Figura 19). Os 

dados revelam que a mistura de gelatina com máxima concentração de glicerol em ácido acético 

apresenta um comportamento ligeiramente diferente das amostras anteriores. Neste ensaio é 

possível verificar que a partir de uma certa redução em altura de cerca a deformação exige uma 

maior taxa de incremento de força. Contudo tal comportamento prematuro leva a que a estrutura falhe 

mais prematuramente em relação às restantes, atingindo portanto uma força máxima inferior à 

esperada. Este comportamento poderá ser devido ao tempo dispendido em frigorífico, contudo não se 

encontram analisadas evidências concretas que comprovem esta causa.  

Os restantes ensaios apresentam-se com um padrão semelhante quando comparada a base da sua 

formação, água ou ácido acético. As amostras com concentração de glicerol média, para além de 

apresentarem valores máximos muito próximos demonstram um perfil de redução praticamente igual, 

o que revela que a presença de ácido não deverá por si só afectar o comportamento mecânico das 

amostras. Nos ensaios sem qualquer adição de glicerol verifica-se um comportamento idêntico entre 

ambos tendo contudo o ensaio em água atingido uma força máxima suportada ligeiramente superior. 

Este fenómeno, tal como já referido, especula-se que será devido ao seu reduzido tempo de 
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armazenamento, o qual levou a que sofresse menores efeitos nefastos na sua estrutura tornando-a 

mais frágil.  

 

Figura 19 - Força aplicada durante os ensaios de compressão uniaxial em função da percentagem de redução 

em altura para as amostras de gelatina em ácido acético e respectivas homólogas em água.  

 

3.1.1.3 Caracterização do material 

Cada material pode ser caracterizado através da sua relação única entre tensão e extensão. Esta 

relação, também denominada de Lei Constitutiva de tecidos moles (Bores 2007), é essencial para 

descrever o composto em estudo. Neste contexto e partindo dos dados obtidos através dos ensaios 

mecânicos realizados foi possível traçar o gráfico que reflecte as variáveis referidas. Devido a uma 

questão de melhor compreensão dos dados transmitidos, os mesmos foram divididos em dois 

gráficos distintos representando um somente as amostras em água (Figura 20) e o seguinte a 

comparação entre as amostras de água e ácido acético (Figura 21).  

Um material pode ser caracterizado como sendo elástico linear ou não linear, se após a remoção de 

uma carga o mesmo retoma à sua forma original ou plástico se o contrário ocorrer. No caso especifico 

dos valores obtidos através de tensão e extensão axiais das amostras apresentadas, e tal como já 

tinha sido determinado através de ensaios anteriores, as composições preparadas possuem a 

capacidade de praticamente retomar a sua forma original. Tal afirmação juntamente com a 

comparação dos gráficos traçados com os modelos teóricos apresentados pela literatura consultada 

(Bores 2007) permitem especular sobre a caracterização do material em estudo. Deste modo, e tal 

como é possível observar pelas figuras apresentadas, a relação entre tensão e extensão apresenta-

se não linear, sendo portanto correcto afirmar que o material que possibilitou a formação de tais 

gráficos seja também ele não linear. Uma vez que a capacidade de deformação do material é muito 

elevada o mesmo pode ser caracterizado como não linear hiperelástico. De uma forma mais concreta 

todas as amostras analisadas atingem deformações consideráveis de domínio elástico. Através deste 

comportamento é espectável que as amostras preparadas possam ser caracterizadas como materiais 
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compressíveis hiperelásticos de comportamento não linear. Este comportamento é típico de materiais 

biológicos como por exemplo músculos.  

A viscoelasticidade poderá ser outra das características presentes no material em análise. No entanto 

seria necessário um estudo mais aprofundado de modo a comprovar que a variação de tempo 

influência de forma directa os dados obtidos. 

Numa análise mais pormenorizada dos resultados apresentados pelas figuras seguintes é possível 

verificar que os valores de tensão e extensão vão aumentando consoante aumenta a proporção de 

glicerol na amostra. O facto determinado era espectável uma vez que as variáveis expostas foram 

calculadas partindo dos valores apresentados nos capítulos anteriores. As variações ocorridas entre 

as amostras de água e ácido acético foram já todas elas comentadas, pelo que não será necessário 

fazer novamente referências às possíveis causas determinadas. 

.  

Figura 20 – Curvas de tensão nominal – extensão nominal experimentais traçadas para todas as amostras de 

gelatina em água e diversas proporções de glicerol.  

 

 

Figura 21 - Curvas de tensão nominal – extensão nominal experimentais traçadas para todas as amostras de  

gelatina em ácido acético e diversas proporções de glicerol e respectivas homólogas com água.  
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Os registos experimentais de tensão e extensão nominais não são claramente perceptíveis para 

algumas amostras devido à sobreposição das curvas nas figuras. Contudo com estes resultados 

pretendia-se essencialmente caracterizar o material em estudo, não sendo o principal objectivo 

comparar as amostras. A referida comparação foi já efectuada nos capítulos anteriores (3.1.1.1 

Tensão nominal máxima e 3.1.1.2 Força e variação de altura e diâmetro), onde os valores gerais 

poderão ser consultados com maior pormenor. 

 

3.2 Concepção de um bloqueador de cimento ósseo tendo na sua 

composição quitosano 

A segunda fase do trabalho experimental pretendia o desenvolvimento de um novo bloqueador de 

cimento ósseo que contivesse na sua formulação quitosano. Este composto é cada vez mais utilizado 

em aplicações biomédicas devido às suas diversas propriedades, representando uma mais-valia para 

médicos e pacientes.  

A primeira etapa do protocolo experimental pretendia definir a concentração máxima de gelatina 

capaz de ser dissolvida numa solução de quitosano em ácido acético (2.2.2.1 Solubilidade da gelatina 

numa solução de quitosano). Na preparação das referidas soluções mais uma vez o passo de 

aquecimento se demonstrou essencial para a completa dissolução da gelatina. No entanto no caso da 

dissolução de quitosano em ácido acético, elevadas temperaturas aparentemente não surtiram 

qualquer efeito na preparação das soluções. O quitosano aparenta portanto menor sensibilidade a 

variações de temperatura do que a gelatina.  

A amostra que somente continha quitosano dissolvido em ácido acético demonstrou-se incapaz de 

completar o processo de solidificação. Mesmo após vários dias no frigorífico a solução não atingiu 

uma consistência sólida que possibilitasse a sua remoção do molde e armazenamento para posterior 

realização dos ensaios mecânicos. Um comportamento semelhante ocorreu aquando a preparação 

de soluções de quitosano com adição de glutaraldeído ou glicerol. Nestas também não foi possível 

atingir o estado sólido das amostras, provando portanto que não são estes compostos por si só que 

possuem a capacidade de conferir uma estrutura sólida às amostras. Dado este contexto a adição de 

gelatina é um passo essencial para a preparação de bloqueadores de cimento ósseo.  

Foi atingido um valor máximo para a relação entre quitosano e gelatina, o qual se apresentou inferior 

à solubilidade da gelatina em base aquosa. O facto de a solução de quitosano ser muito viscosa 

poderá estar na justificação para este acontecimento. 

Das soluções preparadas com quitosano e gelatina somente a de maior relação solidificou no final da 

centrifugação. O procedimento foi efectuado como anteriormente, colocando as amostras num banho 

de água quente. As propriedades dos materiais não irão ser afectadas por esta colocação a elevadas 
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temperaturas uma vez que a gelatina já se comprovou que não sofre alterações e o ponto de fusão 

do quitosano situa-se nos 150ºC, temperatura superior à utilizada. A estrutura das amostras não é 

portanto afectada.  

De modo a conferir uma maior consistência e estabilidade às amostras preparadas com quitosano e 

gelatina foi decidido adicionar um agente reticulante, neste caso o glutaraldeído. Estudos anteriores 

(Mi F. 2000) revelaram que a concentração de glutaraldeído utilizada não pode ser muito elevada, 

pelo que se optou por utilizar concentrações baixas (Bigi A. 2001). O glutaraldeído promove ligações 

covalentes entre as cadeias. A ligação ocorre entre os grupos amino do quitosano e gelatina e o 

grupo aldeído do GTA  (Torres M. 2006). As estruturas do quitosano e gelatina são modificadas de 

modo a aumentar a sua resistência química, e térmica, diminuir a solubilidade em soluções aquosas e 

melhorar as propriedades mecânicas. Nas amostras preparadas o glutaraldeído revelou ser um 

composto de extrema dificuldade de manuseamento. As soluções adquiriam uma elasticidade muito 

elevada não sendo atingida uma fase completamente líquida que possibilitasse a correcta colocação 

quer nos tubos de Falcon quer no molde cilíndrico. Este fenómeno limitou em grande parte os 

resultados obtidos uma vez que a fase de remoção de bolhas não se apresentou eficaz. A solução 

com maior concentração de GTA somente foi possível ser adicionada à solução com menor relação 

entre quitosano e gelatina. Acima deste valor não era possível manusear as soluções preparadas.  

Prepararam-se ainda soluções com menor concentração de GTA, contudo vistos os resultados 

obtidos serem longe do esperado não foram preparadas novas soluções. Tal como referido 

anteriormente as amostras apresentavam porosidade demasiado elevada, estrutura imperfeita e 

tendência para perder textura sólida quando manuseadas à temperatura ambiente (Figura 22). O 

mesmo levou a que os ensaios mecânicos revelassem resultados inconclusivos e com demasiados 

erros de modo a que fossem possíveis de analisar. Estes resultados não serão portanto 

contabilizados para a análise final. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Amostras preparadas com gelatina, quitosano, GTA em baixa e elevada concentração, 

respectivamente.  

 

O GTA foi ainda adicionado a uma das amostras com glicerol, gelatina e quitosano, contudo visto os 

resultados negativos não se prosseguiu com a sua adição em mais nenhuma das soluções 

preparadas.  
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O glicerol foi adicionado a soluções com quitosano, gelatina e ácido acético. A sua adição 

apresentou-se aparentemente vantajosa para a consistência das amostras. Contudo visto os 

resultados obtidos com quitosano não terem sido favoráveis a concentração deste componente em 

solução foi testada somente para baixas concentrações. A concentração máxima de glicerol atingida 

em solução foi o mesmo valor alcançado para as soluções com gelatina em água. Este facto poderá 

indicar que o factor limitante para a adição de glicerol é a gelatina. Em concentrações superiores de 

glicerol a gelatina não apresenta capacidade de dissolução. 

Devido à elevada viscosidade conferida pela presença de quitosano todas as amostras preparadas se 

apresentaram muito difíceis de manusear. A dificuldade em terminar o topo das amostras foi um 

problema crítico durante a preparação das mesmas. O processo utilizado para eliminação das bolhas 

de ar demonstrou também não ser completamente eficaz em casos onde a estrutura era demasiado 

elástica. Em alguns dos casos o processo de centrifugação tive de ser repetido após o banho em 

água, uma vez que a porosidade ainda era muito visível. Contudo nem sempre mesmo após várias 

centrifugações foi atingida a textura desejada. 

Foram ainda testadas soluções de quitosano suspenso numa mistura de água e gelatina. Embora se 

apresentassem mais fáceis de manobrar as mesmas não garantiam a totalidade de funções 

desejadas para o quitosano uma vez que grande parte das mesmas depende das suas cargas 

positivas. O sal de quitosano (quitosano em ácido acético) por ser solúvel em água foi outra das 

estratégias pensadas para resolver o problema da viscosidade no entanto o pH da solução tornava-se 

demasiado ácido pelo que não se avançou mais com estes ensaios. 

 

3.2.1 Propriedades mecânicas dos bloqueadores desenvolvidos 

Os ensaios de compressão uniaxial desenvolvidos permitiram a obtenção de informação relativa à 

acção específica de cada componente na solução. A análise dos resultados facultou também 

informação essencial para a obtenção das composições que conduziam a uma maior capacidade de 

suportar valores de força mais elevados.  

A utilização de uma interface rugosa durante a realização dos ensaios mecânicos demonstrou-se 

imprescindível. A mesma foi portanto utilizada em todas as amostras de modo a permitir uma 

deformação homogénea das mesmas. 

Os valores destes ensaios foram registados até a força suportada por cada amostra sofrer um 

decréscimo. Exceptuando nos casos das amostras com GTA, que regra geral a abertura de fissuras 

correspondia a falhas na superfície provocadas pela presença de bolhas de ar, todas as restantes 

amostras apresentaram as fendas no centro da sua estrutura, tal como no caso das amostras em 

gelatina (Figura 13). 
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Uma vez que todos os ensaios foram realizados em duplicado, os dados apresentados de seguida 

representam uma média ponderada dos dois valores considerados, salvo falha pontual durante a 

preparação ou teste mecânico desenvolvido. 

 

3.2.1.1 Tensão nominal axial máxima  

Os valores de tensão nominal axial máxima foram analisados primeiramente só para o caso da 

influência do aumento da concentração de gelatina numa solução de quitosano em ácido acético 

(Figura 23).  

A presença de crescentes concentrações de gelatina na solução de quitosano possui um efeito de 

elevar o valor de tensão nominal máxima necessário à deformação da amostra. Todas as amostras 

seguem um mesmo padrão de comportamento aumentando a força suportada por unidade de área á 

medida que aumenta a percentagem de gelatina. Este comportamento verifica-se até uma 

concentração máxima de gelatina em solução, sendo que para valores superiores não se verificou a 

solubilização deste composto.  

Verifica-se assim que a gelatina possui o mesmo efeito de aumentar a resistência das amostras quer 

quando colocada numa base aquosa, quer quando em base de quitosano e ácido acético. Como já 

tinha sido comprovado anteriormente a presença do ácido não altera o comportamento da gelatina, 

pelo que a sua reduzida solubilidade na solução possivelmente se deve única e exclusivamente à 

presença de quitosano. 

 

Figura 23 – Tensão nominal máxima atingida em função da concentração de gelatina numa solução de 

quitosano em ácido acético. 

 

A representação da tensão nominal máxima atingida em função das concentrações de glicerol e 

gelatina (Figura 24) permitiu comprovar que estes dois compostos possuem um efeito semelhante 

numa solução de quitosano em ácido acético ao apresentado em água. Na figura denota-se uma 
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presença de diâmetros mais elevados, isto é valores de tensão superiores, para amostras com 

elevadas concentrações de glicerol e gelatina.  

No caso da amostra com menor concentração de quitosano denota-se uma ligeira diminuição do valor 

de tensão relativamente à amostra com menor quantidade de gelatina. Este facto poderá estar 

relacionado com a elevada quantidade de bolhas de ar e estrutura imperfeita na amostra referida, 

tendo as estas questões condicionado a realização do ensaio (Figura 25). 

 

 

Figura 24 – Tensão nominal máxima atingida (diâmetro dos círculos) em função das concentrações de glicerol e 

gelatina para as amostras de quitosano (várias percentagens) em ácido acético. 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Amostras preparadas com quitosano e gelatina numa solução de ácido acético e diferentes 

concentrações de glicerol.  

 

A sequência da preparação de soluções baseou-se numa tentativa de obter misturas que atingissem 

maiores valores de tensão sendo para tal necessária a mistura de concentrações máximas de 

gelatina e glicerol. A presença de gelatina aparenta ser o factor que mais influência na resistência das 

amostras a forças superiores.  
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Foi preparada uma solução contendo gelatina dissolvida em glicerol e ácido acético. O valor obtido 

para tensão máxima foi muito superior ao da amostra com menor concentração de quitosano. Estes 

resultados revelam que o quitosano influencia negativamente a rigidez das amostras, alterando não 

só a viscosidade da solução mas também a sua capacidade de aguentar elevadas pressões. O único 

modo de conseguir estruturas suficientemente rígidas comprovou portanto ser com menores 

quantidades de quitosano e elevadas quantidades de gelatina e glicerol. 

Como é possível denotar os valores de tensão axial atingidos com as melhores amostras desta fase 

apresentam-se muito inferiores aos atingidos na fase II (3.2.1.1 Tensão nominal axial máxima). Visto 

as concentrações de glicerol serem idênticas, este factor aparenta estar relacionado com a presença 

de quitosano. Uma forma de resolver o problema poderia passar por aumentar a concentração de 

gelatina, contudo, devido à impossibilidade de dissolver maiores quantidades deste composto nas 

soluções de quitosano e ácido acético este passo poderá condicionar a obtenção de um bloqueador 

de cimento ósseo com as propriedades desejadas.  

A amostra testada com a presença de glutaraldeído demonstrou que este composto não se revela 

adequado para o caso em estudo uma vez que não confere às amostras a possibilidade de 

suportarem maiores valores de pressão.  

 

3.2.1.2 Força e variação de altura e diâmetro 

Tal como no capítulo anterior a estruturação destes dados encontra-se dividida entre a relação da 

variação em altura com a concentração de gelatina e a mesma variação em função das 

concentrações de gelatina e glicerol.  

De forma semelhante ao que se verifica com os valores de tensão máxima atingidos, a percentagem 

de redução em altura aumenta assim que a concentração de gelatina nas amostras é superior (Figura 

26). Contudo ao contrário do primeiro caso em que o aumento se apresenta relativamente gradual 

com as percentagens de gelatina, neste somente existe uma grande diferença com o valor mínimo de 

gelatina quando comparado com os restantes. Neste sentido parece ser atingido um máximo de 

redução em altura, parâmetro a partir do qual mesmo que a tensão aumente tal não faz diferença 

significativa na altura final das amostras. 

No caso das amostras da fase I sucedeu um evento semelhante, contudo como os valores de tensão 

se apresentavam numa grandeza superior a diferença entre as percentagens de redução em altura foi 

mais visível. Embora sejam meramente dados de tendência, os valores do declive de cada recta 

traçada são mais uma das evidências que se verifica entre o aumento da tensão e a diminuição em 

altura das amostras (Figura 14, Figura 15, Figura 23, Figura 26). Mesmo estando relacionados estes 

dois conceitos não aumentam nem diminuem na mesma proporção nem ordem de grandeza. 

 



51 

 

 

Figura 26 – Redução em altura máxima em função da concentração de gelatina em amostra de quitosano em 

ácido acético. 

 

Quando se efectua o cruzamento dos dados de percentagem de redução em altura das amostras em 

glicerol e gelatina os resultados são ainda mais inconclusivos (Figura 27). Neste caso, todas as 

restantes apresentam valores de redução em altura semelhantes. A representação dos dados não 

permite estabelecer qualquer comportamento padrão para as amostras analisadas. Á semelhança do 

que ocorreu com os dados anteriores somente com a presença de gelatina especula-se que 

pequenas variações de força (mesma ordem de grandeza) produzam variações em altura 

semelhantes. Ao comparar estes dados com os obtidos na fase I (Figura 18) verifica-se que parece 

existir um máximo de percentagem de redução em altura para cada ordem de grandeza de força 

suportada. Neste contexto pequenas variações de pressão não irão surtir grande diferença nos 

valores de redução em altura, tal como se verifica.  

 

Figura 27 – Percentagem máxima de redução em altura (diâmetro dos círculos) em função das concentrações 

de glicerol e gelatina para as amostras de quitosano (diferentes percentagens) em ácido acético. 
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Os resultados anteriores poderão ser observados de forma mais evidente numa representação da 

evolução força em função da percentagem de redução em altura durante o ensaio de compressão. 

De modo a que fosse possível observar os valores com maior precisão os mesmos foram distribuídos 

em amostras com baixa concentração de gelatina (Figura 28) e média e alta concentrações em 

gráficos distintos (Figura 29). Mais uma vez nestes gráficos não é possível encontrar um padrão 

evidente de força em função da redução em altura, tal como tinha sido verificado anteriormente.  

O caminho percorrido para a obtenção do resultado final aparenta também não estar relacionado 

especificamente com nenhum dos compostos presentes. Contudo este factor aparenta não ter grande 

influência na obtenção do valor final de pressão, podendo este ser mais ou menos elevado 

independentemente de ao longo do tempo a redução ser mais ou menos visível. Este resultado está 

de acordo com o verificado para as amostras da fase I.  

As amostras que se apresentam mais resistentes mecanicamente são então determinadas por 

aquelas que requerem valores de força mais elevados para a mesma percentagem de deformação 

final.  

 

Figura 28 – Força em função da percentagem de redução em altura para as amostras de quitosano, ácido 

acético, glicerol e concentração baixa de gelatina.  

 

Figura 29 - Força em função da percentagem de redução em altura para as amostras de quitosano, ácido 

acético, glicerol e concentrações média e alta de gelatina.  
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Nesta secção é ainda apresentada a redução em altura em função do aumento de diâmetro para 

todas as amostras (Figura 30). Todas as amostras se apresentam afastadas e com comportamento 

diferente do definido para material incompressível. Poderá então ser espectável que o mesmo, à 

semelhança das amostras da fase I, seja compressível. No entanto afastado um pouco do trajecto 

seguido pelas amostras da fase I, todos os ensaios apresentados na imagem seguinte aparentam ter 

uma maior capacidade de compressão. Esta afirmação prende-se com o facto de ser denotada na 

análise dos dados uma tendência para que somente a partir de uma certa redução em altura o 

diâmetro comece a sofrer um aumento. As baixas concentrações de gelatina relativamente à fase I 

poderão estar na origem deste facto. A presença de quitosano poderá também ter alguma influência, 

contudo devido à sua cadeia ser constituída por monómeros cíclicos não se considera que a sua 

capacidade de compressão seja muito elevada. 

Este comportamento de elevada compressibilidade nas amostras com quitosano poderá ter influência 

positiva para a aplicação em questão uma vez que o espaço ocupado pelo bloqueador poderá ser 

reduzido. Esta redução levará a que o orifício de abertura no osso seja também de menores 

dimensões, tornando o procedimento cirúrgico de mais fácil realização.   

 

Figura 30 – Redução em altura em função da variação do diâmetro para as amostras de quitosano e gelatina em 

soluções de ácido acético, glicerol e glutaraldeído. 

 

3.2.1.3 Caracterização do material 

Como mencionado em 3.1.1.3 Caracterização do material, um material deve ser caracterizado de 

acordo com a sua classificação atribuída pela Lei Constitutiva de tecidos moles  (Bores 2007). Para 

tal é necessário obter o gráfico que representa a tensão nominal em função da extensão nominal. A 

organização dos dados será novamente dividida em dois gráficos distintos onde um apresenta as 

amostras com ácido acético, glicerol, quitosano e baixa concentração de gelatina (Figura 31) e o 

outro concentrações média e elevada de gelatina (Figura 32). 
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As amostras analisadas apresentam uma relação tensão extensão não linear com elevada 

capacidade de deformação (valor de extensão muito elevado). Todas as amostras apresentam assim 

uma grande capacidade de compressão simultaneamente com um elevado comportamento elástico, 

possuindo a capacidade de praticamente retomar a sua forma original após compressão. Este 

comportamento é em tudo idêntico ao apresentado pelas amostras da fase I. Deste modo é 

espectável que também este material tenha a possibilidade de ser caracterizado como compressível 

hiperelástico de comportamento não linear.  

De realçar que os valores de tensão e extensão obtidos para a fase I (Figura 20; Figura 21) são 

superiores, os quais derivam dos valores de força e redução em altura mais elevados. Contudo a 

relação entre estas duas variáveis apresenta-se aproximadamente idêntica, veja-se a imagem 

ampliada da Figura 21 que apresenta as mesmas unidades dos resultados abordados neste capítulo.  

A quantidade de gelatina presente em solução revelou também nesta análise ser o passo mais 

determinante para a obtenção de valores de tensão e extensão mais elevados. Porém, e tal como 

verificado anteriormente, os restantes constituintes das amostras não aparentam seguir nenhum 

padrão em específico. 

 

Figura 31 - Curvas de tensão nominal - extensão nominal registadas experimentalmente para todas as amostras 

de ácido acético, glicerol, quitosano e baixa concentração de gelatina.  

 
Figura 32 - Curvas de tensão nominal - extensão nominal registadas experimentalmente para todas as amostras 

de ácido acético, glicerol, quitosano e concentração média e máxima de gelatina.  
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3.3 Processos de secagem  

Nesta etapa do projecto foram preparadas as duas melhores amostras – capazes de suportar valores 

de força mais elevados - de cada fase e sujeitas a diversos métodos de secagem. Devido a uma 

questão de tempo as amostras de quitosano somente foram sujeitas a dois métodos de secagem, 

nomeadamente os que apresentaram melhores resultados com as amostras da fase I.  

Para os processos de secagem utilizou-se o molde tipo Plug considerando que os melhores 

resultados em molde cilíndrico davam também origem a valores mais elevados em molde Plug, o que 

acabou por se verificar. Devido á estrutura não uniforme deste molde a dificuldade em inserir as 

soluções dentro do mesmo demonstrou-se bastante superior. A elevada viscosidade das amostras 

preparadas, essencialmente das que continham quitosano, não permitiu que todos os ensaios fossem 

correctamente finalizados. A rápida solidificação das amostras apresentou-se também como uma 

barreira para uma perfeita concretização dos ensaios. Assim, em muitos dos casos as amostras 

apresentavam imperfeições, tanto na superfície como nas paredes da sua estrutura (Figura 33). 

Contudo de modo a poder comparar os valores obtidos considerou-se que todas as amostras foram 

sujeitas aos mesmos erros de preparação.  

 

 

Figura 33 – Amostra tipo plug preparada pela dissolução de gelatina e quitosano em glicerol e ácido acético. 

 

Os meios de secagem com baixo controlo do processo demonstraram-se ineficazes e com perdas de 

humidade não uniformes. As amostras permaneceram na secagem a durante 13 dias, apresentando-

se a sua estrutura mais rígida. Contudo, a elevada viscosidade levou a que a sua superfície fosse 

alvo de compostos externos quando colocadas em ambiente aberto. A variação da temperatura diária 

poderá também afectar negativamente os resultados obtidos no caso da secagem a temperatura 

ambiente. Assim, um processo adequado de secagem deverá ser efectuado num meio com 

temperatura controlada e livre de contaminações externas. 

A secagem em liofilizador não aparentou provocar uma maior rigidez nas amostras. Mais testes 

poderiam ser realizados com tempos de exposição superiores contudo os mesmos não deveriam 

surtir qualquer efeito. Para a água ser eliminada por este processo a mesma tem de se encontrar livre 

na estrutura, o que é impossibilitado pela presença de glicerol e gelatina que impedem a libertação 
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das moléculas de água. Este tipo de secagem não demonstrou portanto ser o mais adequado para a 

análise em questão. 

Com o processo de secagem em estufa pretendia-se analisar a possibilidade de reduzir o teor de 

água nas amostras quando colocadas a uma temperatura superior, igual ou inferior á da sua 

preparação. Os bloqueadores sujeitos a temperaturas elevadas atingiam a fase líquida ao fim de 

pouco mais de um minuto. Uma possível justificação pode ocorrer do facto de a temperatura de fusão 

do glicerol ser de cerca de 20ºC e quando sujeito a longos períodos de exposição a temperaturas 

elevadas passa para o estado líquido.  

O tempo de secagem médio das amostras em estufa a baixa temperatura e exsicador foi 

praticamente idêntico, o que poderá estar relacionado com o baixo teor de humidade dos dois 

processos utilizados. As amostras da fase I atingiram a secagem pretendida ao fim de cerca de 

alguns dias, enquanto que as da fase II contendo quitosano somente demoravam cerca de 5 vezes 

menos dias a obter a rigidez desejada. O baixo ponto de fusão do ácido acético (17ºC) poderá estar 

na origem desta diferença uma vez que este composto não está presente nas amostras da fase I 

analisadas. Não foram no entanto elaborados quaisquer testes que suportem este facto, podendo o 

mesmo estar também relacionado com uma alteração na estrutura do quitosano ou com a presença 

de gelatina em menor quantidade uma vez que este é o principal responsável pela solidez das 

amostras.  

 

3.3.1 Propriedades mecânicas dos bloqueadores desenvolvidos 

Os ensaios mecânicos mais adequados para a determinação do comportamento das amostras 

deveriam ser baseados numa melhor simulação do processo in vivo. Contudo, a impossibilidade de 

realização deste tipo de ensaios, nesta fase do estudo, levou a que os ensaios realizados no âmbito 

da presente tese fossem novamente os ensaios de compressão uniaxial. Através dos mesmos será 

possível comparar a resistência das amostras em estudo com bloqueador C~plug
®
.   

Tal como em todas as etapas anteriores, todos os ensaios foram realizados em duplicado. Os valores 

indicados dizem assim respeito a uma média ponderada dos resultados obtidos. 

Durante a realização dos ensaios mecânicos não foi necessário utilizar uma interface rugosa para 

permitir uma deformação homogénea (Figura 34). Em nenhum dos ensaios a estrutura preparada 

apresentou fracturas. Os testes mecânicos foram terminados quando se verificava o risco de colisão 

dos dois pratos compressores da máquina de ensaios. Após a elevada compressão a que foram 

sujeitas as amostras recuperavam cerca de 50% da sua altura inicial instantaneamente. O máximo de 

altura atingido era de 95% da inicial após 20 minutos de compressão. Em períodos mais longos de 

medição não eram verificadas alterações. 



57 

 

Uma vez que o valor de força máxima atingido para as várias amostras ocorreu na altura em que o 

teste foi terminado devido a risco para a máquina de ensaios, e não por características do material, 

foi necessário utilizar um valor limite igual para todos os casos.  

Todos os cálculos para esta fase do trabalho experimental foram elaborados até um valor fixo de 

redução em altura para todas as amostras. Em casos onde não havia registo de valores para esse 

instante foram efectuadas aproximações por excesso para o valor de redução em altura e 

consequentemente de força. Este valor de redução em altura está em muito sobredimensionado 

relativamente ao valor real aquando da sua aplicação, contudo, optou-se por comparar as amostras e 

o bloqueador comercial C~plug
®
 até uma situação limite para observar o seu comportamento ao 

longo do ensaio. 

 

 

Figura 34 - Evolução do bloqueador comercial C~plug
®
 ao longo do ensaio mecânico e posterior estado da 

amostra imediatamente após paragem da máquina de ensaios. 

 

3.3.1.1 Força e redução em altura 

 Uma vez que foi especificado um valor de redução em altura máximo para todas as amostras, a 

comparação das suas propriedades mecânicas somente se baseou na evolução da força durante o 

ensaio de compressão até ser atingida a redução em altura estipulada. 

Para o mesmo valor de redução em altura, um material será tanto mais resistente quanto maior a 

força aplicada até esse instante. Isto é, se para atingir o mesmo nível de deformação certas amostras 

necessitam de forças mais elevadas, então as mesmas são mais resistentes. 
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Uma representação da evolução da força em função da redução em altura ao longo dos ensaios 

mecânicos permite constatar quais os processos de secagem mais adequados ao estudo, ou seja, os 

que levam à obtenção de estruturas mais resistentes em termos de força (Figura 35; Figura 36; Figura 

37). 

A secagem menos controlada apresentou-se como a mais ineficaz. Tal como já tinha sido 

mencionado as amostras sujeitas a este tipo de secagem apresentavam contaminações na sua 

superfície, facto que poderá ter servido como barreira de protecção contra a saída de alguma 

quantidade de água, uma vez que as temperaturas registadas se demonstravam adequadas para a 

secagem do material.  

Os processos de armazenamento em tubos de Falcon no frigorífico (Normal) e simples secagem das 

amostras neste utensílio demonstraram ser muito semelhantes. Assim, a existência de uma barreira 

entre a amostra e a fonte de baixas temperaturas aparenta não ter significativa influência no valor 

final de força obtido. 

Os processos de secagem com liofilizador, estufa e exsicador apresentaram também resultados muito 

próximos, sendo este último o que registou valores mais elevados de força. Com excepção do 

liofilizador, todas as restantes amostras se comportaram de acordo com o que era esperado pela 

análise manual das amostras no final da secagem. Com este dispositivo, muito embora a resistência 

obtida seja adequada, a estrutura das amostras apresentava-se ligeiramente danificada e húmida na 

sua superfície. 

 

Figura 35 - Força em função da percentagem de redução em altura para todas as amostras sujeitas aos diversos 

processos de secagem de gelatina numa solução aquosa com glicerol.  
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Figura 36 - Força em função da percentagem de redução em altura para todas as amostras sujeitas aos diversos 

processos de secagem de gelatina numa solução aquosa com glicerol.  

 

 

Figura 37 - Força em função da percentagem de redução em altura para as duas melhores amostras da fase II 

sujeitas aos dois melhores processos de secagem.  

 

Através da forma cilíndrica, os resultados com todas as amostras de quitosano foram muito inferiores 

a todas as amostras da fase I, facto que não foi verificado com a forma Plug. Aliado a este facto, as 

amostras com quitosano parecem apresentar-se muito mais susceptíveis a variações de humidade. 

Tal como já tinha sido descrito este comportamento poderá dever-se à presença de ácido acético na 

solução.  
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3.3.2 Comparação das melhores amostras com o bloqueador comercial C~plug
® 

As melhores amostras obtidas em cada uma das fases (mencionadas no capítulo anterior), foram 

comparadas em termos de força e percentagem de redução em altura com o bloqueador comercial 

C~plug
®
, de modo a ser possível obter informações comparativas sobre a sua resistência.  

Uma das amostras de C~plug
®
 testada encontrava-se fora do prazo de validade à cerca de 3 meses e 

o invólucro onde o bloqueador é armazenado foi aberto 15 dias antes da realização do ensaio 

mecânico. Com este ensaio pretendia-se observar se as diferenças entre esta amostra e a que se 

encontrava em condições normais de utilização eram muito significativas. 

Não foram elaboradas novas amostras dos ensaios das fases I e II pelo que os valores apresentados 

são os mesmos do capítulo anterior. 

 

3.3.2.1 Força e redução em altura 

Através da Figura 38 é possível observar que para o mesmo valor de redução em altura as amostras 

de C~plug
®
 apresentam valores muito superiores de força quando comparadas com as amostras 

preparadas nas fases I e II. Este facto indica que a resistência do bloqueador comercial, em 

compressão uniaxial, é aproximadamente 60% superior à resistência das amostras produzidas no 

âmbito desta dissertação. 

No que se refere aos ensaios da fase II, os mesmos foram elaborados com diferentes componentes 

dos descritos na formulação do C~plug
®
, o que poderá explicar a diferença registada. Contudo, no 

caso dos ensaios sem quitosano, as soluções foram preparadas com os mesmos compostos do 

bloqueador comercial encontrando-se mesmo assim diferenças significativas. Este facto poderá advir 

de diversos factores como diferença de concentrações e condições de preparação ou processo de 

secagem inadequado, não havendo informações suficientes que permitam especificar a principal 

causa responsável.  

Um outro factor a ter em consideração é que a elevada resistência do C~plug
®
 pode também surgir 

devido a um revestimento utilizado. Mais testes deveriam ser realizados para especificar estas 

questões. 

A amostra do bloqueador comercial que se encontra com a validade expirada demonstrou ser menos 

resistente do que a original. Este facto pode não indicar que o bloqueador deixe de exercer a sua 

função, podendo somente incitar que a partir da data de validade o fabricante não se responsabiliza 

pela completa viabilidade do produto. Assim, mesmo após este período o mesmo pode ainda ser 

viável nas condições de operação especificadas.  

As amostras preparadas, muito embora sejam menos resistentes do que o C~plug
®
 para o ensaio 

realizado, poder-se-ão apresentar, quando aplicadas em sistema vivo, igualmente viáveis. Não pode 
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ser esquecido o facto de que este bloqueador foi dos analisados o que suportou maiores tensões  

(Breusch S. 2005), pelo que sendo comercializado um bloqueador com formulação idêntica às 

amostras preparadas poderia ser espectável que exercesse a sua função, contudo, suportando 

valores de tensão mais reduzidos. Somente testes mais específicos de aplicação in vivo poderiam 

objectivar esta questão.  

Não pode ser esquecido o facto de que as amostras foram preparadas manualmente, o que levou à 

presença de várias falhas na sua estrutura. Este facto poderá também ter influenciado negativamente 

os valores obtidos, podendo os mesmos ter sido inferiores devido às imperfeições registadas. Assim, 

uma comparação mais adequada das amostras com o bloqueador C~plug
® 

deveria ser efectuada 

após aperfeiçoar o método de fabrico das amostras no molde Plug. 

 

Figura 38 - Força em função da percentagem de redução em altura para as duas melhores amostras de cada 

fase a amostra do bloqueador comercial C~plug
®
. 

 

3.5 Caracterização biológica  

Devido a uma questão de controlo as amostras foram observadas de hora a hora com um intervalo de 

tempo entre as 2 horas e as 16 horas de degradação (período nocturno). A análise revelou que todas 

as amostras analisadas ficavam completamente degradadas ao fim de cerca de 22 horas em contacto 

com o meio seleccionado. Após o período de tempo referido a coloração da solução de PBS 

apresentava-se alaranjada no fundo e transparente no cimo do recipiente (Figura 39), não havendo 

qualquer sinal da estrutura inicial das amostras.  
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Figura 39  – Amostra de C~plug
®
 após 22 horas de degradação 

 

Inicialmente pensou-se que no caso das amostras com quitosano o problema poderia residir no facto 

de a enzima estar em quantidades superiores às desejadas. Neste sentido foi preparada uma 

amostra do melhor ensaio da fase II e colocada a degradar em PBS sem qualquer adição de enzima. 

A mesma desapareceu ao fim das referidas 22 horas, o que levou a concluir que o problema não 

residia na quantidade de lisozima. Perante este cenário foi possível objectivar que as amostras não 

estavam a sofrer degradação mas sim dissolução na solução de PBS.  

Para tentar contornar este facto pensou-se em efectuar um revestimento de quitosano nas amostras 

preparadas. Assim, após preparação as amostras da fase II foram mergulhadas numa solução de 

quitosano sendo rapidamente retiradas e mergulhadas numa solução de NaOH. Este composto, para 

além de neutralizar o quitosano, possui a capacidade de o fazer precipitar, tornando-o assim numa 

estrutura sólida. Este processo permitiu que a amostra preparada se mantivesse em solução até 4 

dias após o inicio da degradação. Após este período o revestimento tornava-se menos espesso e 

permitia que a estrutura interior perdesse a sua forma inicial, sobrando somente a capa de quitosano. 

A amostra preparada apresentava-se assimétrica e sem a estrutura inicialmente concebida uma vez 

que a precipitação do quitosano ocorreu de forma irregular (Figura 40). Deste modo apesar dos 

resultados aparentemente favoráveis conseguidos pela degradação este ensaio não se verificou 

como o mais adequado e os testes com revestimento não foram prosseguidos. 

 

 

Figura 40 – Amostra com forma plug de quitosano com gelatina numa solução de glicerol e ácido acético, 

revestida com quitosano precipitado. 

O facto de o C~plug
® 

e as amostras preparadas apresentarem um padrão idêntico de 

dissolução/degradação no meio seleccionado poderá permitir especular sobre a duração dos ensaios 

em corpo humano. Uma vez que ambas as amostras registaram 22 horas ao ambiente de 
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degradação e o bloqueador comercial tem uma durabilidade no corpo humano de 15 dias, é então 

espectável que as amostras de ambas as fases, I e II, apresentem semelhante comportamento 

quando implantadas.  

O tempo de degradação das amostras preparadas prevê-se então que seja de 15 dias, contudo para 

obter dados que possam ser mais concretos o mesmo ensaio deveria ser realizado in vivo em animais 

que apresentassem capacidade de suportar tal implante ou in vitro, com material adequado.  
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4 Conclusões e projectos futuros 

Este trabalho consistiu no desenvolvimento de um bloqueador de cimento ósseo que incluísse 

quitosano na sua composição. Para tal considerou-se necessário estudar antecipadamente o modo 

de preparação e principais características de bloqueadores já existentes no mercado para que, 

posteriormente possa ser possível mimetizar as suas propriedades mecânicas e biológicas. O 

principal factor que motivou este estudo prendeu-se com as excelentes propriedades biológicas deste 

biopolímero em aplicações biomédicas. 

Nos estudos efectuados para a obtenção de bloqueadores de cimento ósseo com composição 

semelhante aos existentes no mercado, utilizando uma geometria simplificada, verificou-se que as 

amostras mais rígidas e resistentes eram as obtidas com maiores concentrações de gelatina e 

glicerol.  

De entre as amostras com várias percentagens de quitosano e igual concentração dos restantes 

compostos não foi possível estabelecer nenhum padrão de comportamento. Isto poderá dever-se à 

inerente complexidade das soluções obtidas. Para estudar de forma mais aprofundada o efeito da 

adição de quitosano nas soluções precursoras dos bloqueadores serão necessários mais ensaios.  

As forças atingidas para a mesma redução em altura, quer para amostras de gelatina quer para 

amostras de gelatina e quitosano foram cerca de 65% inferiores às obtidas para o bloqueador 

comercial C~Plug
®
. A estrutura do dispositivo médico comercial apresentava-se visivelmente mais 

rígida do que as amostras preparadas durante este trabalho. Este facto poderá indiciar uma 

incorrecta concentração dos componentes utilizados na formulação. O facto de as amostras 

preparadas poderem provavelmente apresentar alguns problemas de homogeneidade inerente ao 

facto de serem preparadas manualmente é também um factor a ter em consideração quando se 

comparam os resultados obtidos. Bolhas de ar ou fissuras podem facilmente colocar em causa as 

capacidades mecânicas das amostras preparadas, resultando em reduzidos valores de força 

suportada. 

Os ensaios de degradação efectuados em todas as amostras, incluindo as comerciais, degradaram 

ao fim de 22 horas em meio PBS em estufa. Sabendo-se que a degradação do C~Plug
® 

é de 15 dias 

in-vivo (DePuy 1997), poder-se-á inferir que o mesmo ocorra nas amostras preparadas. Contudo os 

ensaios das amostras preparadas deverão ser realizados nas mesmas condições in vivo ou, caso não 

seja possível, in vitro. 

O presente estudo tentou contribuir para o avanço na obtenção de bloqueadores de cimento ósseo à 

base de gelatina que sejam multifuncionais. Esta multifuncionalidade está ligada à utilização de 

quitosano na composição dos mesmos, permitindo assim que o dispositivo médico possua a valência 

de ser biocompativel, biodegradável, não tóxico, osteoindutor e com actividade anti-microbiana, anti-

fúngica e anti-bacteriana. 
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Anexos 

Anexo I - Boletim informativo do bloqueador de cimento ósseo C~plug® 
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