
 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

 

Tese de doutorado 

 

  

 

""Dispositivo de acetato de celulose modificado com ácido etilenodiamino tetracético 

(EDTA): aplicações biomédica"    

 

 

 

 

 

 

Autor: Anna Maria G. Melero 

Orientador: Prof. Dr. Vagner Roberto Botaro 

 

 

Dezembro de 2019  

 



2 

 

UFOP - CETEC - UEMG

REDEMAT
REDE TEMÁTICA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

UFOP – CETEC – UEMG

 

 

 

Anna Maria G. Melero 

 

 

 

"Dispositivo de acetato de celulose modificado com ácido etilenodiamino tetracético 

(EDTA): aplicações biomédicas" 

 

 

 

Defesa de tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Materiais da REDEMAT, como parte integrante dos requisitos para a obtenção do título 

de Doutora em Engenharia de Materiais. 

 

 

 

 

Área de concentração: Análise e Seleção de Materiais 

Orientador: Prof. Dr. Vagner Roberto Botaro 

 

 

 

 

Ouro Preto, 16 de dezembro 2019 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho in memorian 

a minha filha Maria Isabel e a 

minha irmã (que Deus me deu) 

Dra. Juliana Almeida Domingues 

 

 

Filha, quando você partiu eu soube 

que no meu coração estava 

nascendo um amor e uma saudade 

sem fim. 

 

Ju, o destino não quis a gente junto 

para sempre, mas foi um privilégio 

me encontrar com você. 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico esse trabalho a Deus primeiramente, pois deu suporte as minhas dores, ouviu minhas preces 

e me fez ainda mais forte. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Vagner Roberto Botaro, pela paciência e dedicação de todos esses 

anos, por criar um lago para um peixe fora d’água, me fazendo amar a área de materiais e acima de 

tudo, por jamais ter podado as minhas ideias loucas, por ser meu pai científico e meu amigo, o 

senhor fez toda a diferença. 

A Profa Eliana Ap. Rezende Duek por compartilhar seu laboratório comigo, me ensinar tantas 

coisas, pelos conselhos, pelo carinho, pelos congressos e oportunidades, a senhora me deu o 

melhor presente. 

Ao Prof. Dr. André Senna, pela oportunidade de trabalhar com o seu material, pela dedicação que 

sempre teve com a minha educação, pela paciência e pela amizade. Tenho muito respeito por você. 

 Aos meus pais Neide e Paulo, que sempre estiveram ao meu lado, aprendiam as coisas que eu 

trabalhava para dar apoio, por terem me ensinado a ser persistente e independente por jamais 

desistirem de mim, e acima de tudo, por respeitar minhas escolhas e apoiar meus vôos altos, eu 

amo vocês. 

Ao meu marido João Fernando, por sempre caminhar ao meu lado, por ser meu porto seguro, por 

me incentivar, me aconselhar, me ouvir e me amar. Obrigada por ser você e eu, o nosso amor é a 

força mais sutil do mundo. 

Ao meu irmão Paulo por aparecer nas horas difíceis, rir muito nas horas fáceis e ter o maior 

coração do mundo. 

As meninas do GPML pelo auxílio, por todos esses anos de convivência e colaboração, desejo que 

sejam sempre felizes e tenha sucesso em tudo o que fizerem. 

Aos amigos do LABIOMAT por todo companheirismo, amizade, ciência e superação, vocês 

mudaram minha vida, tornaram meus dias inesquecíveis, amo cada um de vocês. 

Aos alunos de iniciação científica da Faculdade de Medicina da PUC-SP pelo apoio no 

desenvolvimento desse projeto, sem vocês teria sido impossível. 

Aos professores Dr. Daniel Komatsu, Dra. Silvia Pierre Irazusta, Dra. Elaine Oliveira, Dra. Maíra 

Rezende, Dr. Aron José Pazin Andrade, Dr. Paulo Wrege, Me Flora Cardoso da Silva, vocês 

plantaram uma semente em mim que jamais vai morrer, obrigada por serem tão importantes na 

minha trajetória acadêmica. 

Aos eternos amigos Dr. Thiago Cacuro, Dra Pamela Soto Garcia e Dra Camila Bolfarini, com 

vocês por perto a vida fica mais leve, inteligente e cheia de assunto bom.  

Aos Professores Dr. Domingos da Silva Leite, Dr Antonio Riul Jr e Luiz Belmonte Netto pelo 

suporte técnico e científico, vocês fizeram a diferença nesse trabalho. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa”. 

Hebreus 10:35 

 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. 10 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. 11 

LISTA DE NOTAÇÕES .............................................................................................. 16 

Apêndice ...................................................................................................................... 18 

 Preparação dos grupos amostrais...............................................................................  

 Procedimento cirúrgico .............................................................................................  

 Delimitação da área de queimadura...........................................................................  

 Contenção da área de queimadura ao previsto ...........................................................  

 Procedimento cirúrgico     

 Implante dos filmes de HAC-EDTA .........................................................................  

Resumo ........................................................................................................................ 18 

Capítulo 1 ..................................................................................................................... 20 

1. Introdução ......................................................................................................... 22 

1.1 Contribuição do trabalho ........................................................................................ 26 

1.2 Originalidade do trabalho ....................................................................................... 27 

Capítulo 2 ..................................................................................................................... 30 

2. Objetivos .................................................................................................................. 30 

2.1 Objetivos gerais ...................................................................................................... 30 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................... 30 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 31 

3.1 ENGENHARIA TECIDUAL ................................................................................. 31 

3.1.1 Biomateriais poliméricos ..................................................................................... 32 

3.1.2 Biocompatibilidade (ensaios in vitro, in vitro, Fosfatase alcalina) ....................... 33 

3.1.3 Hidrogéis como biomateriais ............................................................................... 35 

3.2 HAC-EDTA ........................................................................................................... 36 

3.3 Liberação controlada .............................................................................................. 38 

3.3.1 Liberação controlada de fármac ........................................................................... 38 

3.4 Sinvastatina ............................................................................................................ 39 

3.6 Queimaduras .......................................................................................................... 40 

3.6.1 Exsudato  ............................................................................................................. 41 

3.7 Osteocondução ....................................................................................................... 42 

Capítulo 4 ..................................................................................................................... 44 



9 

 

4.1 Materiais e Métodos ............................................................................................... 44 

4.1.2 Síntese do HAC-EDTA ....................................................................................... 44 

4.2.1. Preparação das amostras de HAC-EDTA ........................................................... 46 

4.2 Caracterização Físico-química do HAC-EDTA (filmes e membranas) ................... 49 

4.2.1 MEV .................................................................................................................... 49 

4.2.2 Ensaio mecânico de compressão.......................................................................... 49 

4.2.3. Análise Dinâmico Mecânica ............................................................................... 49 

4.2.4 FTIR (Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier)51 

4.2.5 Ensaio de espectroscopia de impedância ............................................................. 51 

4.2.6 Microscopia Confocal de Varredura à Laser........................................................ 51 

4.3 Caracterização de liberação controlada .................................................................. 54 

4.3.1 ICP - Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente ................... 54 

4.3.2 Quantificação de proteína por Bradford ............................................................... 54 

4.3.3 Ensaio de interação química do HAC-EDTA com a sinvastatina (fármaco) ........ 55 

4.3.4 Ensaio de quantificação de sinvastatina por UV-VIS .......................................... 55 

4.3.5 Ensaio de interação química com antibiótico ....................................................... 56 

4.3.7 Ensaio microbiológico ......................................................................................... 56 

Materiais ...................................................................................................................... 56 

4.4 Ensaio In vitro ........................................................................................................ 59 

4.4.2 Ensaio indireto de viabilidade celular em contato com Sinvastatina .................... 60 

4.4.3 Ensaio de fosfatase alcalina ................................................................................. 61 

Capítulo 5 ..................................................................................................................... 68 

5. Resultados e discussão ............................................................................................. 68 

5.1 Caracterizações físico químicas .............................................................................. 68 

5.1.1 Microscopia eletrônica de varredura .................................................................... 70 

5.1.2 Análise mecânica de compressão ........................................................................ 72 

5.1.3 Análise dinâmico-mecânica ................................................................................. 73 

5.1.4 Ensaio de espectroscopia de impedância ............................................................. 82 

5.1.5 ICP - Espectrofotometria de absorção atômica .................................................... 84 

5.1.6. Ensaio microbiológico – Liberação de Antibiótico Moxifloxacina ..................... 87 

5.2 Microscopia Confocal de Varredura à Laser .......................................................... 92 

5.2.1 Ensaio de saturação de Ca
2+

 e do Mg
2+

 ................................................................ 92 

5.6 Resultados e Discussão da Liberação de Sinvastatina ............................................ 97 

5.6.1 Liberação de Sinvastatina .................................................................................... 97 



10 

 

5.2 Viabilidade Celular .............................................................................................. 104 

5.3 Análise da expressão de fosfatase alcalina ........................................................... 106 

5.5 Dificuldades encontradas durante o experimento ................................................. 110 

Capítulo 6 ................................................................................................................... 122 

6. Conclusões ............................................................................................................. 122 

Anexos .............................................................................................................................  

Referências ................................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1. Estrutura química da sinvastatina 

Figura 1.2. Estrutura química no moxifloxacino 

Figura 3.3. Esquema químico do processo de síntese do HAC-EDTA. 

Figura 4.4. Esquema de síntese do hidrogel onde (a) e (b) apresentam a dissolução do 

acetato de celulose, (c) mostra o ponto crítico da síntese, (d) e (e) momento de preparação 

dos materiais em membrana e filme respectivamente por processo de casting, (f) 

neutralização do material, (g) filmes secos após processo de neutralização e finalmente (h) 

preparo dos corpos de prova do HAC-EDTA em formato de filme e membrana. 

Figura 4.5. Moldagem de Hidrogel em forma de membrana 

Figura 4.6. (A) Amostras de membrana, filme e (B) pó de Acetato de celulose e EDTAD 

Figura 4.7. Corpos de prova derivados dos filmes (a) e das membranas (a), cortados 

uniformemente. 

Figura 4.8. Amostras de filme de HAC-EDTA com 0,16 mm de espessura. 

Figura 4.9. Amostra de HAC-EDTA em filme, presa em garra de tensão. 

Figura 4.10. Esquema metodológico do preparo de amostras para Microscopia de 

Confocal a Laser 

Figura 4.11. Metodologia de simulação de exsudato onde (A) é o SFB em temperatura 

ambiente, (B) início do processo de liofilização e (C) SFB totalmente liufilizado. Em (D) é 

possível observar as amostras antes (disco transparente) de ficar em contato com a 

Albumina e depois (disco opaco) do contato. No quadro (E) é possível observado o 

exsudato simulado e (F) o filme de HAC-EDTA no exsudato. 

Figura 4.12: Ensaio de viabilidade celular com sinvastatina onde (A) são as amostras de 

filme de HAC-EDTA, (B) é o ensaio de MTT e (C) amostras prontas para serem 

analisadas em equipamento Elisa. 

Figura 4.13. Metodologia do ensaio in vivo 

Figura 5.14. Amostras secas de HAC-EDTA no formato de membrana (esquerda) e filme 

fino (direita) 

Figura 5.15. Microscopia eletrônica de varredura do HAC-EDTA em aumento de 100X e 

300X, onde em (A) pode ser observado uma membrana de hidrogel seccionada ao meio, 

sendo possível observar a fratura e em (B) a superfície enrugada. Em (C) nota-se região 

fraturada e superfície sem a presença de poros, enquanto que em (D) é possível observar a 



12 

 

estrutura do material fraturado de forma desorganizada, devido a estrutura entrecruzada do 

HAC-EDTA. 

Figura 5.16. Microscopia eletrônica de varredura do HAC-EDTA em aumento de 100X e 

300X, onde em (A) pode ser observado um filme de hidrogel seccionado ao meio, sendo 

possível observar a fratura e em (B) a superfície enrugada. Em (C e F) nota-se região 

fraturada e superfície sem a presença de poros, enquanto que em (D e E) é possível 

observar a estrutura do material fraturado de forma desorganizada, devido à estrutura 

entrecruzada do HAC-EDTA. 

Figura 5.17. Ensaio de compressão mecânica em amostra de HAC-EDTA apresentando 

deformação de aproximadamente 80%. 

Figura 5.18. Durante o ensaio mecânico é possível que mesmo com a amostra de HAC-

EDTA intumescido não foi contatado ruptura da amostra, apenas total compressão. 

Figura 5.19. Filme de HAC-EDTA rompido após análise de DMA 

Figura 5.20. Ensaio de tensão deformação utilizando DMA com faixa de temperatura de 

37ºC. 

Figura 5.21. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) do HAC-EDTA de 35ºC a 45ºC. 

Figura 5.22- Resultado de DMA do hidrogel entre -50 a 150°C 

Figura 5.23- Resultado de DMA do hidrogel entre 50 a 250°C 

Figura 5.24- Resultado de DMA do hidrogel entre -50 a 250°C 

Figura 5.25- Resultado de DMA do hidrogel seco entre -50 e 250°C 

Figura 5.26- Resultado de DMA do acetato de celulose entre -50 e 250°C 

Figura 5.27- Tan delta do hidrogel seco, hidrogel entumecido e acetato de celulose (ac) 

entre -50 e 250°C 

Figura 5.28. Espectro de impedância do HAC-EDTA cujo decaimento da reta apresenta 

capacidade de armazenamento de até aproximadamente 50.000Hz. 

Figura 5.29. Espectro de impedância indicando comportamento resistivo do HAC-EDTA 

acima de 50.000Hz. 

Figura 5.30. Espectro de absorção atômica onde comprova a interação do HAC-EDTA 

com o cálcio presente no meio de cultura DMEM, nos tempo de 24h, 7 e 14 dias. 

Figura 5.31. Espectro de absorção atômica onde comprova a interação do HAC-EDTA 

com o magnésio presente no meio de cultura DMEM, nos tempo de 24h, 7 e 14 dias. 

Figura 5.32. Ensaio microbiológico utilizando Candida albicans  como microrganismo de 

referencia onde (1) é  Controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com SIN, hidratado por 1 

hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, hidratado por 1 hora 



13 

 

com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, hidratado por 1 hora com 

salina fisiológica estéril. 

Figura 5.33. Ensaio microbiológico utilizando Escherichia coli como microrganismo de 

referencia onde (1) é  Controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com SIN, hidratado por 1 

hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, hidratado por 1 hora 

com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, hidratado por 1 hora com 

salina fisiológica estéril e (5) Antibiograma AMO – Amoxicilina 

Figura 5.34. Ensaio microbiológico utilizando Pseudomonas aeruginosa como 

microrganismo de referencia onde (1) é  Controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com 

SIN, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (5)Antibiograma TOB- tobramicina. 

Figura 5.35. Ensaio microbiológico utilizando Staphylococcus aureus como 

microrganismo de referencia onde (1) é  Controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com 

SIN, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (5) Antibiograma TOB- tobramicina. 

Figura 5.36: FTIR HAC-EDTA carreado com proteína (BSA) 

Figura 5.37: Resultado do ensaio de Bradford 

Figura 5.38. Análise da microscopia de confocal de células ASC aderidas no HAC-EDTA 

nos tempos de cultura de 1, 7 e 14 dias. (A) Células no tempo de 1dia com baixa 

concentração de Ca
2+

 e Mg
2+

. (B) Após aumento de concentração de Ca
2+

 e Mg
2+

, e (C) 

representa o tempo de 14 dias, onde as células aumentaram em quantidade e continuam ter 

morfologia adequada do tipo celular. 

Figura 5.39- Modelos de parâmetros de ajuste exponencial, ajuste sigmoidal e modelo 

sigmoidal ajustado. 

Figura 5.40. Reconstrução 3D do HAC-EDTA por Microscopia Confocal de Varredura à 

Laser onde é possível observar adesão celular (azul e vermelho) na superfície do hidrogel 

(branco). 

Figura 5.41: Esquema da estrutura química da sinvastatina e do HAC-EDTA 

Figura 5.42: FTIR HAC-EDTA carreado com Sinvastatina 

Figura 5.43. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato por 24h, 

com a solução 1 mg/mL  



14 

 

Figura 5.44. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato, por 24h 

com a solução à 10 mg/mL.  

Figura 5.45. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato, por 24h, 

com a solução 50 mg/mL 

Figura 5.46. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato, por 24h, 

com a solução 100 mg/mL  

Figura 5.47. Curva comparativa de liberação de sinvastatina nas concentrações de 1, 10, 

50 e 100mg/mL nas amostras de HAC-EDTA. 

Figura 5.48. Curva comparativa de liberação de sinvastatina nas concentrações de 1, 10, 

50 e 100mg/mL das amostras de HAC-EDTA com tempo de liberação de até 6 horas. 

Figura 5.49. Viabilidade celular de osteoblastos de rato. Valores expressos em 

absorbância do MTT. 

Figura 5.50. Viabilidade celular de células mesenquimais de rato. Valores expressos em 

absorbância do MTT. 

Figura 5.51. Avaliação da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de rato. Cada 

grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, respectivamente. 

Figura 5.52. Avaliação estatística da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de 

rato. Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 

Figura 5.53. Avaliação da liberação de fosfatase alcalina de células mesenquimais de rato. 

Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 

Figura 5.54. Avaliação estatística da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de 

rato. Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 

Figura 5.55: Avaliação macroscópica do controle negativo onde (A) é o tratamento de 7 

dias e (B) o dia 14 dias. 

Figura 5.56: Avaliação macroscópica do controle tratado onde (A) é o tratamento de 7 

dias e (B) o dia 14 dias. 

Figura 5.57. Controle negativo 7 dias, aumento de 10x, escala 1000 µm 

Figura 5.58. Corte histológico do controle negativo com tempo de 7 dias, com presença de 

flictemia intra dérmica e infiltrado inflamatório, aumento de 10x, escala 1000 µm 

Figura 5.59. Corte histológico do controle negativo com tempo de 7 dias, com presença de 

fibrose e ausência de folículos pilosos, aumento de 10x, escala 1000 µm 



15 

 

Figura 5.60. Corte histológico do controle negativo com tempo de 14 dias, com presença de 

fibrose ao redor dos folículos pilosos, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

Figura 5.61. Corte histológico do controle negativo com tempo de 14 dias, com presença de 

fibrose em toda extensão da lâmina e ausência de folículos pilosos, aumento de 10x, escala 

1000 µm 

Figura 5.62. Controle tratado 7 dias com ausência de exsudato aumento de 10x, escala 1000 

µm 

Figura 5.63. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro e glândulas 

sebáceas, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

Figura 5.64. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro em toda 

extensão da lâmina, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

Figura 5.65. Controle tratado 14 dias com ausência de infiltrado inflamário e angiogênese 

presente, aumento de 10x, escala 1000 µm 

Figura 5.66. Controle tratado 14 dias com presença de folículo pilosos íntegros e bulbo 

capilar, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

Figura.5.67. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro e glândulas 

sebáceas, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela IV.1. Tabela referência para padronização de curva padrão para quantificação de 

proteína por ensaio de Bradford. 

Tabela V.2. Massa (mg) das amostras antes e após contato com o exsudato artificial 

Tabela V.3. Concentração de Ca e Mg (g/ml) em função do tempo em dias, número de 

células e desvio padrão (dp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

LISTA DE NOTAÇÕES 

AC – Acetato de celulose 

ASCs - células-tronco mesenquimais derivados do tecido adiposo 

BMP-2 - Proteína morfogenética óssea 2 (do inglês Bone morphogenetic protein 2) 

Ca
2+ 

 - Cálcio 

CEUA - Comitê de Ética em Experimentação Animal 

CTRL-N – controle negativo 

CTRL-P – controle tratado 

DMA – Análise Dinâmico Mecânica 

DMEM – Dulbecco's Modified Eagle's médium (Meio Dulbecco MEM) 

DMF – Dimetilformamida 

DMSO – Dimetilsulfóxido 

DSC  - Calorimetria Exploratória Diferencial 

EDTAD – Dianidrido de Ácido etilenodiaminotetracético 

ESALQ - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

FA – Fosfatase alcalina 

FGF-2 - fator de crescimento fibroblástico-2 

FOP - Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

FTIR – Espectroscopia de Infravermelhos com transformadas de Fourier 

GS - grau de substituição 

HAC-EDTA – Hidrogel de acetato de celulose e EDTAD 

ICP - Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente 

ISO - International Organization of Standardization 

M2 – Macrófago M2 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

Mg
2+- 

Magnésio 

MTS - 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio 

MTT - 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de tetrazólio) 

PAM - Poliacrilamida  

PBS – Tampão Fosfato-Salino 

PDGF - Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PUC – SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

SFB – Soro Fetal Bovino 

SIN – sinvastatina 



18 

 

TGA – Análise de termogavimétrica 

TGF-β - fator de transformação de crescimento beta 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas 

UV-VIS – Espectroscopia no Ultravioleta Visível 

 

 

Apêndice 

PUBLICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Resumo 

A constante evolução dos materiais possibilitou o desenvolvimento de dispositivos 

médicos capazes de substituir temporariamente ou permanentemente algumas funções do 

corpo humano, como curativos, arcabouços para crescimento celular e até mesmo órgãos 

artificiais. Por essa razão, o desenvolvimento de um novo hidrogel a base de acetato de 

celulose e dianidrido de EDTA (HAC-EDTA), com propriedades de absorção de água que 

pode chegar até 800% m/m e facilidade de intumescimento com outros meios líquidos 

como soluções fosfato-salina, meios de cultura para células se faz necessáro. As 

características anfóteras e físico-químicas do HAC-EDTA chamou atenção para possível 

aplicação como biomaterial, sendo assim, após entender seu comportamento térmico, 

conhecer sua resistência mecânica e ensaios de interação em meio biológico, foi proposto 

nesse trabalho verificar a possibilidade de aplicações biomédicas desse hidrogel. Após 

conhecer as suas propriedades físico-químicas e mecânicas, foram realizadas análises de 

citocompatibilidade utilizando células mesenquimais e osteoblastos, ensaios de dinâmica 

de liberação controlada com sinvastatina e microbiológico utilizando antibiótico, além de 

aplicação do HAC-EDTA como curativo cutâneo, visando diminuição de processo 

inflamatório com a retirada de exsudato em tratamento de queimaduras de segundo grau. 

Devido à afinidade do hidrogel em se ligar com ânions e cátions, foi possível verificar a 

interação de fármacos e sais, pois o FTIR permitiu observar que os medicamentos 

interagiram e foram absorvidos pelo hidrogel, uma vez que bandas características dos 

fármacos foram observadas após carreamento, bem como comprovar a liberação desses 

medicamentos em meio aquoso com comportamentos semelhantes. No entanto, foi 

necessário entender a dinâmica de liberação e absorção desse hidrogel. Outra resposta 

interessante verificada nesse trabalho foi a formação de matriz óssea na superfície do 

material carreado com sinvastatina, utilizado como plataforma de crescimento celular de 

osteoblastos e comprovado por ensaio de fosfatase alcalina. Portanto, apesar de muitos 

testes ainda serem necessários, o HAC-EDTA estudado nesse trabalho apresenta 

possibilidade de ser utilizado como biomaterial para crescimento de matriz óssea e um 

promissor dispositivo de liberação controlada. Esse trabalho é um exemplo da importância 

das caracterizações relacionadas com interação entre material polimérico e material 

biológico. 

Palavras chave: Hidrogel, acetato de celulose, osteocondução, liberação controlada, 

biocompatibilidade. 
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Abstract 

The constant evolution of materials has enabled the development of medical devices 

capable of temporarily or permanently replacing some functions of the human body, such 

as dressings, cell growth scaffolds and even artificial organs. For this reason, the 

development of a new cellulose acetate and EDTA dianhydride based hydrogel with water 

absorption properties that can reach up to 800% m/m and ease of swelling with other liquid 

media such as phosphate-saline solutions, of cell culture. The amphoteric and 

physicochemical characteristics of HAC-EDTA drew attention to its possible application 

as a biomaterial. Thus, after understanding its thermal behavior, knowing its mechanical 

resistance and interaction tests in biological environment, it was proposed in this paper to 

verify the possibility of biomedical applications, this hydrogel, now called HAC-EDTA. 

After knowing their physicochemical and mechanical properties, cytocompatibility 

analyzes were performed using mesenchymal cells and osteoblasts, simvastatin and 

microbiological controlled release dynamics assays using antibiotics, as well as HAC-

EDTA application as a skin dressing, aiming at process reduction. inflammatory disease 

with the removal of transudate in the treatment of second degree burns. Due to the 

hydrogel affinity to bind with anions and cations, it was possible to verify the interaction 

of drugs and salts, since FTIR allowed to observe that the drugs interacted and were 

absorbed by the hydrogel, since characteristic bands of the drugs were observed after 

carreating, as well as proving the release of these drugs in aqueous medium with similar 

behaviors, however it was necessary to understand the dynamics of release and absorption 

of this hydrogel. Another interesting response verified in this work was the formation of 

bone matrix on the surface of simvastatin-loaded material, used as an osteoblast cell 

growth platform and proven by alkaline phosphatase assay. Therefore, although many tests 

are still necessary, it can be said that the HAC-EDTA studied in this work presents the 

possibility of being used as a biomaterial for bone matrix growth and a promising 

controlled release device. This paper is an example of the importance of characterizations 

related to interaction between polymeric material and biological material. 

 

Key words: Hydrogel, cellulose acetate, osteoconduction, controlled release, 

biocompatibility. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A área de biomateriais cresce constantemente devido ao interesse que se tem no 

desenvolvimento de materiais que deem suporte à saúde humana e animal como um todo. 

Toda oportunidade que se tem de atender novas demandas, melhorar processos e criar 

materiais inteligentes que atendam essas expectativas faz com que novas técnicas sejam 

desenvolvidas para esse fim. No entanto, essas novas abordagens trazem perguntas e 

desafios que devem ser constantemente avaliados, como é o caso do hidrogel utilizado 

nesse trabalho.  Um material novo, desenvolvido com produtos de fontes renováveis, com 

baixo custo de produção, alto grau de intumescimento e que, até o momento ainda não 

tinha uma aplicação específica. 

 Foi então que ensaios de caracterização termodinâmicos, ensaios físico-químicos 

começaram a ser realizados e, com base nos resultados e características obtidos, passou a 

ser uma escolha inteligente aplicar esse hidrogel como um biomaterial. No presente 

trabalho serão abordados todos os ensaios voltados para essa aplicação. 

 

Capítulo 1: Uma breve apresentação do trabalho, seguida da contribuição científica da 

qual esse material faz parte, juntamente com a sua originalidade, o que o torna tão 

interessante. 

Capítulo 2: Apresenta o objetivo principal do estudo, seguido dos objeivos específicos. 

Capítulo 3: Revisão bibliográfica sobre os tópicos abordados na pesquisa, com temas 

voltados para engenharia tecidual, biomateriais, hidrogéis como biomateriais e detalhes 

sobre o hidrogel utilizado para a realização desse projeto. 

Capítulo 4: Aborda a parte experimental. Serão apresentados todos os procedimentos 

utilizados na pesquisa, desde a caracterização do hidrogel, até os ensaios in vitro e in vivo.  

Capítulo 5: Os resultados foram apresentados, de forma clara, concisa e que 

demonstrando a importância da escolha de cada técnica empregada no desenvolvimento 

desse trabalho. Ao final também estará disponível a literatura resultante desse trabalho.  
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Capítulo 1 

 

Introdução 

As pesquisas envolvendo o desenvolvimento de novos materiais poliméricos 

(DOMINGUES et al., 2016b; HERMENEGILDO et al., 2019; LIU et al., 2019; SINGLA 

et al., 2017) e posteriormente a sua utilização como biomateriais (CHIMENE; KAUNAS; 

GAHARWAR, 2019; JULIAR et al., 2019) possibilitaram que aplicações de diversas áreas 

biológicas pudessem se beneficiar com esses novos materiais.  

Alguns seguimentos como a odontologia (DE LAVÔR et al., 2017), a farmácia 

(YAN et al., 2015) e demais áreas ligadas à medicina puderam repensar processos que 

atualmente envolvem a utilização de materiais poliméricos capazes de realizar liberação 

controlada de fármacos (LIU et al., 2017; PUNDIR; BADOLA; SHARMA, 2013; YAN et 

al., 2018; YASASVINI et al., 2017), regeneração óssea (HERMENEGILDO et al., 2019; 

LI et al., 2018; YAN et al., 2018) e até mesmo materiais capazes de gerar impulsos 

elétricos capazes de favorecer o sistema neurológico (BAGHERI et al., 2019; DU et al., 

2014). 

Ao longo da história, diversos tratamentos para queimadura tornaram-se populares 

para redução de danos do processo de regeneração da pele (ROBBINS; COTRAN, 2016). 

Atualmente, há uma grande variedade de produtos disponível no mercado, destinados aos 

cuidados da feridas causadas por queimaduras, incluindo cremes, soluções e curativos 

(CUTTLE et al., 2009). Entre esses produtos, os curativos poliméricos representam um 

método eficaz para o tratamento dessas feridas, apresentando boa relação entre custo e 

eficiência clínica (FERREIRA; PAULA, 2013).  

Dentro deste contexto, foi escolhido para a execução desse trabalho um filme de 

hidrogel de acetato de celulose e dianidrido de ácido etilenodiaminotetracético (EDTAD)  

(SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014), cuja nomenclatura HAC-EDTA foi escolhida para 

representar o biomaterial. Foi estudado a sua aplicação como curativo e como plataforma 

carreadora de substâncias farmacêuticas. A liberação do fármaco ocorre após a expansão 

volumétrica em contato com o meio de dissolução.  

O objetivo de tal técnica é testar o HAC-EDTA como um dispositivo de liberação 

controlada capaz de carrear sinvastatina para osteocondução pensando no hidrogel como 

uma plataforma. Outra opção de aplicação seria utilizar esse material como um curativo de 

pele carreado com um tipo de antibiótico. Nesse trabalho utilizamos Moxifloxacina 
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(comercial) como antibiótico no intuito de combater infecções causadas por bactérias e a 

possibilidade de utilizar o HAC-EDTA como curativo capaz de retirar transudato 

(exsudato) de lesões causadas por queimaduras, auxiliando na diminuição do processo 

inflamatório.  

O trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório de Biomateriais da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, campus de Sorocaba. Ao estudar as 

estruturas dessas substâncias ligadas ao hidrogel, foi avaliada a dinâmica de liberação 

controlada e por se tratar de um dispositivo novo, foram utilizados trabalhos já publicados 

para correlação, onde podem ser encontrados efeitos em resposta à temperatura, ao pH, à 

força iônica e oxidação bem como a enzimas, glicose, ureia e insulina (VILLANOVA; 

ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

Alguns curativos poliméricos podem apresentar um poder cicatrizante devido à sua 

estrutura, e em alguns casos, como feridas infectadas e queimaduras, a utilização isolada 

destes materiais pode não ser suficiente para promover o processo de cicatrização, uma vez 

que muitos destes materiais não apresentam atividade terapêutica (características 

antibacterianas e antissépticas). Dessa maneira, uma tentativa de tornar esses materiais 

mais eficazes seria adicionar um composto que apresentasse tais características e que, além 

disso, possivelmente melhorasse a capacidade de cicatrização dos polímeros sintéticos 

(BARBOSA et al., 2009). 

No caso de injúrias ósseas, nem sempre auto enxertos são possíveis ou indicados, e 

o uso de biomateriais como substitutos ósseos é a única opção (HONG et al., 2010; 

HUTMACHER, 2000). Embora esforços significativos tenham sido feitos para se 

desenvolver biomateriais adequados para regeneração óssea, em sua maioria dos 

arcabouços, estes são difíceis de serem moldados e alocados adequadamente (DESSÌ et al., 

2013).  

No entanto, biomateriais como hidrogéis vêm sendo aplicados mais frequentemente 

devido à baixa invasividade cirúrgica e alta capacidade de liberação de fármaco in locus 

(YAN et al., 2015). Adicionalmente, a sinvastatina demonstra se um fármaco osteoindutor 

do remodelamento ósseo, portanto, um fármaco que possui grande potencial de utilização 

em procedimentos de regeneração tecidual.  

Em virtude das propriedades da sinvastatina e as perspectivas de uso de hidrogéis 

na regeneração óssea a sinvastatina (SIN) foi empregada nesse trabalho por tratar-se de um 

fármaco pertencente ao grupo das estatinas. Amplamente utilizada como agente 

terapêutico de hipercolesterolemia. Recentemente foi descoberta uma ação pleiotrópica, 



24 

 

revelando que as estatinas aumentam a expressão de genes osteogênicos em osteoblastos e 

células de medula óssea, reduzindo atividade de osteoclastos ativando a diferenciação em 

osteoblastos e formação óssea (PAPADIMITRIOU et al., 2015; TAI et al., 2015). A 

sinvastatina (Fig 1.1) pode ser empregada em ensaios de osteocondução, isso porque foi 

comprovado recentemente que a sinvastatina pode estimular a expressão gênica da BMP-2 

em osteoblastos (DENG et al., 2018). 

 

Figura 1.1. Estrutura química da sinvastatina 

 

 

Fonte: (POLONINI et al., 2011) 

 

A proteína morfogenética óssea 2 (BMP-2 sigla originada de Bone Morphogenetic 

Protein 2) é conhecida por desempenhar o papel de importante regulador no processo de 

reparação óssea (YAN et al., 2018), utilizada em tratamentos ortopédicos (DENG et al., 

2018) com o auxílio de biomateriais capazes de realizar o transporte dessa proteína 

(SANTOS et al., 2005). 

Embora a sinvastatina seja um medicamento comumente utilizado para o 

tratamento de diminuição do colesterol (PAPADIMITRIOU et al., 2015) , por se tratar de 

um agente hipolipemiante, outras aplicações estão sendo atribuídas à droga. YASASVINI 

et al., 2017 observaram que o uso de sinvastatina promoveu melhoria na produção do fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF), sendo capaz de estimular a angiogênese e de 

reduzir o estresse oxidativo, o que aumentaria a eficiência de cicatrização de feridas. 

Esses mesmos autores também fizeram uso de hidrogel como veículo de liberação 

de sinvastatina, pois segundo os autores, a escolha pela utilização de hidrogel se deve a sua 

eficácia no processo de cicatrização de feridas, fornecendo propriedades mecânicas 

suficientes, evitando a perda de fluido da ferida e também mantendo a umidade / secura 

ideal na área (YASASVINI et al., 2017).  
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Hidrogéis se apresentam na literatura como um veículo muito eficaz para o 

transporte de sinvastatina, ainda que algumas vezes seja necessário utilizar um agente 

reticular capaz de se ligar a droga e posteriormente ao hidrogel (YAN et al., 2018), como 

um agente intermediário. Esse tipo de solução pode ser atribuído a estrutura física desse 

tipo de material, como a estrutura tridimensional dos hidrogéis, capaz de viabilizar esse 

tipo de interação. 

No presente trabalho atribuímos a interação do HAC-EDTA com a estrutura 

química da sinvastatina, devido às características anfóteras presentes na estrutura do 

hidrogel,  bem como por ser uma plataforma eficiente para crescimento celular. Por isso 

investigou-se também nesse trabalho, a possibilidade de crescimento de tecido ósseo em 

sua superfície utilizando osteoblastos e sinvastatina. 

Outras possíveis aplicações do HAC-EDTA também foram investigadas, 

explorando novas possibilidades de interação com outros fármacos, como por exemplo 

uma droga da família dos antibióticos, para ser utilizado como curativo e, dessa forma um 

veículo capaz de realizar a liberação controlada de antibióticos quando em contato com a 

pele, bem como no tratamentos de queimaduras e feridas de pele por exemplo.  

Sendo assim foi escolhido o antibiótico cloridrato de moxifloxacino (Fig 1.2) por 

sua aplicação no tratamento de infecções não complicadas de pele e tecidos moles como 

camadas mais superficiais da pele (epiderme) e infecções complicadas de pele e anexos, 

incluindo infecções do pé diabético (BAYER, 2018). 

 

Figura 1.2. Estrutura química no moxifloxacino 

 

 

Fonte: (BAYER, 2018 
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1.1 Contribuição do trabalho 

No Brasil tratamentos relacionados com queimaduras e engenharia tecidual ainda 

são escassos, uma vez que diversas pesquisas são direcionadas para esse fim, mas poucas 

conseguem atingir o seu objetivo final, tornando o material de estudo acessível à 

população, a ponto de executar a principal razão para esse tipo de pesquisa, que é 

proporcionar um tratamento eficaz, adequado e contínuo.  

Embora muitos materiais produzidos sejam destinados para a utilização como 

biomaterial, a grande maioria apresenta alto custo de produção, tornando os produtos 

inviáveis para o consumidor final ou até mesmo para os sistemas básicos de saúde. 

A  oportunidade de produzir um novo material, utilizando como principal matéria 

prima uma fonte de recurso renovável, torna ainda mais interessante a ideia de 

comercialização de um produto funcional, com baixo custo e que possa atender as 

necessidades de uma área em constante desenvolvimento, que é a produção de 

biomateriais. 

Uma vez em que um material com essas características foi desenvolvido, como é o 

caso do hidrogel de acetato de celulose, entrecruzado com EDTAD e nomeado como 

HAC-EDTA, é importante entender melhor as suas possíveis aplicações, direcionar os 

estudos de biocompatibilidade e caracterizações físico-químicas.  

No intuito de testar todas as possibilidades de utilização desse hidrogel, uma 

aplicação interessante seria o desenvolvimento de um curativo para tratamento de 

queimaduras, uma vez que de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de um milhão de 

pessoas são vítimas de queimadura por ano no Brasil; sendo que 2.500 vão a óbito por 

consequência direta ou indireta das lesões (MARINHO E ANDRADE, 2016). 

Atualmente os custos de materiais existentes para tratamento de queimaduras são 

muito elevados, principalmente pelo fato desses materiais existentes no mercado serem 

importados, de difícil acesso, tornando ainda mais distante a possibilidade de inserção 

desse tipo de tratamento no nosso país. No entanto, o desenvolvimento de um material a 

base de acetato de celulose (SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014) comumente conhecido 

por se originar de um polímero natural, chamou atenção para ser utilizado em trabalho de 

mestrado anterior (BARROS, 2015), onde se comprovou a possibilidade do hidrogel de se 

ligar a fármacos e fitoterápicos, capaz de realizar liberação controlada satisfatória e 

funcional.  
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O ineditismo dessas aplicações utilizando o HAC-EDTA tem sido objeto de 

estudos recentes em nosso grupo de pesquisas e tem mostrado excelentes aplicações como 

biomaterial. 

Este trabalho abre novas perspectivas para entender melhor a interação entre 

materiais selecionados para aplicação como biomateriais, além de estabelecer e entender 

que nem sempre esses materiais porem ser utilizados sem algum tipo de ambientação aos 

meios de culturas testados, às células escolhidas para contato direto com o material e aos 

ensaios de liberação controlados que podem apresentar comportamentos diferentes dos 

encontrados na literatura. 

Outra característica desse trabalho é demonstrar que a possibilidade de utilizar 

derivados de celulose, agentes reticulantes modificados para desenvolver materiais baratos 

e que sejam capazes de ser moldados com facilidade para aplicações direcionadas, como é 

o caso do HAC-EDTA, que pode ser utilizado como membrana, filme e partícula.  

O emprego do hidrogel desenvolvido por SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014 

apresentou a possibilidade de se ligar a diferentes fármacos (MELERO et al., 2019), capaz 

de realizar liberação controlada satisfatória e funcional (MELERO et al., 2019), trazendo 

para esse cenário de biomateriais uma possibilidade de tratamento com baixo custo.  

Esse estudo é uma contribuição no tratamento de queimaduras, pela utilização de 

um material de baixo custo de produção e alta eficiência de tratamento para ser utilizado 

em pacientes com graves queimaduras ou que precisem de uma plataforma de 

osteocondução, que possa ser disponibilizado para a população, poderemos ter um 

mercado mais competitivo, mais justo e principalmente ter a certeza de que pacientes 

acometidos a acidentes domésticos, de trânsito e até de trabalho, poderão sair vivos dos 

hospitais, com tratamentos menos invasivos e mais dignos a um ser humano, haja visto a 

escassez de tratamentos desse tipo. 

 

1.2 Originalidade do trabalho 

 

 O constante desenvolvimento de novos materiais poliméricos voltados para 

aplicação como biomateriais vêm sendo investigado para atender as necessidades de 

substituição temporária ou permanente de funções biológicas que vão desde células, 

tecidos e até órgãos.  
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Em meio a tantas novidades, ensaios de biocompatibilidade são cada vez mais 

indispensáveis para direcionar as futuras aplicações e verificar não só a resistência desses 

novos materiais, mas principalmente verificar a interação que será estabelecida entre o 

material de estudo e as estruturas biológicas de referência. 

Alguns pré-requisitos foram estabelecidos nesse trabalho, considerando-se 

resultados anteriores que chamou atenção, principalmente por ser observado que o 

hidrogel estudado apresenta reações adversas em contato com meios de cultura para 

simples ensaios de viabilidade celular, havendo mudanças de pH, diminuição da atividade 

celular nas primeiras 24h de contato e aumento na atividade celular em tempos superiores 

a 3 dias de cultura celular. 

Algumas perguntas surgiram durante o desenvolvimento desse trabalho ao entender 

que o HAC-EDTA trata-se de um hidrogel a base de acetato de celulose, presente em 

cápsulas de comprimidos e entrecruzados com dianidrido de EDTA, onde a estrutura 

principal, o EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) está presente nas composições de 

alimentos e produtos de higiene, e baseado em sua estrutura atóxica. A fim de comprovar 

tal comportamento foram realizados ensaios de viabilidade e posteriormente analisadas 

com microscopia de confocal a laser, sendo uma abordagem capaz de avaliar a morfologia 

de células ao material.  

No decorrer dos ensaios de liberação controlada de fármacos, nos ensaios 

microbiológicos e principalmente nos ensaios de viabilidade celular, num primeiro 

momento pôde ser interpretado que essa diminuição da atividade celular estivesse 

relacionada com possível toxicidade causada pelo hidrogel. No entanto, em ensaios 

posteriores foi observado que esse comportamento se repetia tanto nos resultados de 

liberação controlada, como em ensaios de viabilidade celular, inclusive utilizando 

linhagens celulares diferentes.  

A interação entre materiais da classe dos hidrogéis deve ser muito bem investigada, 

pois pode determinar o andamento do desenho experimental, pois muitas vezes podem ser 

interpretados erroneamente, de tal modo que chegam a inviabilizar estudos futuros, devido 

resultados favoráveis a toxicidade ou a citotoxicidade em ensaios de viabilidade celular. 

Na verdade pouco se estuda sobre a interação físico-química que os materiais 

poliméricos podem apresentar quando em contato com os meios de cultura presentes em 

ensaios de viabilidade celular, com as diferentes linhagens celulares e principalmente, o 

tempo em que o material em estudo leva para se adaptar a algumas condições estabelecidas 

para ensaios com material biológico e se isso chega a acontecer de fato. 
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No caso desse trabalho, por se tratar de um novo material polimérico (SENNA; 

NOVACK; BOTARO, 2014), com características de alto grau de intumescimento, caráter 

anfótero e baixo valor de produção, torna-se ainda mais atrativo explorar suas 

características físico-químicas, termodinâmicas e sua possível aplicação como biomaterial.  

Ainda sobre suas características, seu caráter anfótero chama a atenção para 

aplicações relacionadas com liberação controlada de fármacos para diversos tipos de 

tratamentos, mas nesse caso, foi direcionado para a utilização em queimaduras e 

osteocondução.  

O hidrogel utilizado no presente trabalho nunca foi aplicado na área médica e por 

esse motivo foi muito bem caracterizado, inclusive como curativo para queimadura, onde 

realizou-se metodologia in vivo (Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde - Comitê de 

Ética em Experimentação Animal - CEUA 2017/75) apresentando resultados promissores.  

 Diante da oportunidade de criar um novo biomaterial, no decorrer de toda a 

execução do trabalho exposto, foi observado que estudos relacionados com a interação do 

hidrogel com os meios de cultura, com os diferentes fármacos utilizados, e principalmente 

com a interação entre hidrogel e material biológico, reforça a ideia de que os hidrogéis 

precisam de um tempo de adaptação aos meios de contato para que após caracterizações 

físico-químicas possam ser devidamente utilizados como biomateriais. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Avaliar a utilização do Hidrogel de acetato de celulose e EDTAD como biomaterial no 

tratamento de queimaduras e plataforma de osteocondução para formação de matriz óssea. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Verificar o efeito in vitro da liberação controlada de Sinvastatina (SIN) utilizando o 

Hidrogel HAC-EDTA e seus efeitos na proliferação de células osteoblásticas e 

mesenquimais em cultura; 

 Avaliar a formação in vitro de matriz óssea no HAC-EDTA utilizando 

Sinvastatina; 

 Avaliar a dinâmica de liberação controlada de fármacos utilizando antibiótico em 

ensaios microbiológicos; 

 Quantificar a proteína ligada ao HAC-EDTA por ensaio de exsudato artificial; 

 Avaliar a possível utilização do HAC-EDTA como curativo para queimadura em 

ensaio in vivo utilizando ratos, nos tempos de 7 e 14 dias e seus efeitos na regeneração de 

queimaduras; 

 Caracterizar o HAC-EDTA no DMA utilizando temperaturas negativas para 

possível armazenamento; 

 Realizar ensaio de impedância para conhecer o comportamento resistivo e de 

armazenamento de energia elétrica do hidrogel; 
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CAPÍTULO 3 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Engenharia tecidual 

A engenharia tecidual em combinação com biomateriais avançados possuem 

inúmeras aplicações no campo da medicina regenerativa. Em defeitos ósseos, os enxertos 

ósseos são cruciais na reconstituição ortopédica devido ao grande número de defeitos 

traumáticos, tumores e má formação de nascimento que causam injúrias extensas (CHAN 

et al., 2018; SAÇAK et al., 2016).  

Dentre os diferentes tipos de enxertos ósseos, auto enxertos permanecem como 

sendo os mais indicados devido à boa integração, condução e propriedades osteogênicas 

(LI et al., 2018; SAÇAK et al., 2016). No entanto, o problema com o auto-enxerto é a 

quantidade limitada de material que se pode extrair do próprio paciente e a necessidade de 

duas áreas cirúrgicas, uma área doadora e a outra receptora. 

É possível encontrar na literatura vários tipos de arcabouços que desempenham 

funções variadas, como arcabouços de celulose com hidroxiapatita utilizados para 

regeneração óssea (DAUGELA et al., 2018), materiais biocerâmicos e biopolímeros, 

compostos por nanofibra de celulose oxidada e fosfato de cálcio oxidado utilizados para 

melhorar a regeneração óssea (FARUQ et al., 2019).  

Ainda podemos citar abordagens mais modernas como o desenvolvimento de 

arcabouços desenvolvidos por impressão 3D, compostos por hidrogéis incorporados em 

ligas de titânio porosos impressos por fusão utilizando feixes de elétrons para promoção de 

angiogênese (LIU et al., 2016), além das chamadas “Bioinks”, ou impressão de células 

tridimensionais, compostas em sua maioria de hidrogéis e células no formato e padrões 

desejados (KIM et al., 2018a) capazes de apoiar o crescimento e/ou diferenciação 

celular.(KIM et al., 2018b). 

O uso de hidrogel na engenharia tecidual é amplamente estudado, se observa o 

transporte de tipos diferentes de drogas, fitoterápicos, tratamentos alternativos e 

abordagens modernas (DENG et al., 2018; HERMENEGILDO et al., 2019; NOORI; 

KOKABI; HASSAN, 2018; YAN et al., 2019). 
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3.1.1 Biomateriais poliméricos  

Biomateriais poliméricos compõem o cenário das áreas biomédicas desde o início 

da civilização através do uso de polímeros naturais como, por exemplo, algodão, a seda e a 

celulose, o que originou o desenvolvimento de arcabouços a base de celulose atuando na 

reconstrução de cartilagem na engenharia tecidual (MÜLLER et al., 2006; NOORI; 

KOKABI; HASSAN, 2018; S. et al., 2017) e arcabouços de nanofibras de quitosana e 

acetato de celulose para diferenciação neural (DU et al., 2014). 

Historicamente os biomateriais se desenvolveram a partir de uma combinação 

satisfatória de propriedades químicas e físicas, capaz de atender às necessidades da 

biologia humana, como tecidos. No entanto respostas tóxicas ao hospedeiro não eram 

permitidas e deveriam ser investigadas. Essas pesquisas fizeram com que uma gama de 

materiais “quase inertes” de dispositivos fossem desenvolvidos anualmente (MAKKAR; 

PATRI, 2017; MELERO et al., 2018) 

Os biomateriais há décadas vem causando impactos significantes em áreas 

relacionadas com a saúde humana, em alguns campos científicos e também na economia, 

tendo em vista que a procura por materiais economicamente viáveis e que atendam os pré-

requisitos de resistência e qualidade de um biomaterial tem sido motivo de estudo entre as 

comunidades científicas (RATNER et al., 2013). 

Entende-se por biomateriais toda substância, que pode ou não ser um fármaco, ou 

uma combinação de substâncias, que podem ser de origem natural ou sintética, capazes de 

substituir, entrar em contato com órgãos e tecidos e outras funções do corpo, podem ser 

implantados permanentemente ou temporariamente para reconstruir ou substituir. 

(HELMUS; TWEDEN, 1995). 

Ratner et al., 2013 entendem por biomateriais e dispositivos médicos as próteses 

ortopédicas, dentárias, cardiovasculares, oftalmológicas e de cirurgias reconstrutivas, além 

de outros materiais utilizados como suturas cirúrgicas, bioadesivos e dispositivos de 

liberação controlada de drogas. 

Propriedades físicas e mecânicas de vários tecidos ou órgãos do corpo estão sendo 

atribuídos a polímeros modificados e a flexibilidade inerente a síntese de novos materiais, 

como polímeros naturais, que em algumas composições possuem boa citocompatibilidade, 

sendo utilizados como arcabouços e outras ferramentas da engenharia tecidual (CRÉPY et 

al., 2012). 

Um fator importante é que os biomateriais podem atuar em diversas áreas 

biológicas, como substituição de tendões (SAHOO et al., 2010; CALIAR et al., 2011), 
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cápsulas de hidrogel (HINTON et al., 2012) e nanopartículas carreadoras de fármacos 

(drug delivery) (NAAHIDI et al., 2013), regeneração de ossos e cartilagens e 

bionanocompósitos lignocelulósicos como veículos carreadores de drogas (FERNANDES 

et al., 2013).  

Polímeros sintéticos têm conquistado espaço no campo dos biomateriais como, por 

exemplo, a utilização de suturas de poliamidas sintéticas ou as estruturas sintéticas de 

arcabouços como base para engenharia tecidual (LADD et al., 2011) onde polímeros 

porosos têm sido amplamente empregados nas produções de membranas, implantes e 

como suporte para crescimento celular (DU et al., 2014). 

Alguns progressos significativos podem ser observados com o avanço do 

desenvolvimento de biomateriais para o fornecimento de medicamentos (FENTON et al., 

2018). A evolução das colaborações interdisciplinares como engenheiros, físicos, 

químicos, biólogos e clínicos auxiliaram nas estratégias para o desenvolvimento de 

materiais inovadores (FENTON et al., 2018), que atualmente podem ser utilizados como 

biomateriais. 

Esses autores desenvolveram biomateriais capazes de realizar entrega de RNA, de 

combater doenças autoimunes ou até mesmo materiais responsivos e imunomoduladores. 

Apesar de grande avanço tecnológico, muito ainda precisa ser discutido e 

pesquisado, uma vez que alguns tratamentos são de longo prazo e é necessário entender o 

comportamento dos novos materiais biocompatíveis com relação ao seu tempo de 

utilização e resposta ao tratamento. 

Por esse motivo, a pesquisa aqui abordada, tem como objetivo aplicar um novo 

hidrogel a base de acetato de celulose e EDTAD para tratamentos de queimadura e 

osteocondução, no entanto, estudos avançados de seu comportamento e eficácia foram 

abordados. 

 

3.1.2 Biocompatibilidade (ensaios in vitro, in vitro, Fosfatase alcalina) 

Os hidrogéis por apresentarem redes tridimensionais com capacidade para reter 

água dentro da estrutura porosa (SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014) apresentam 

possibilidades de aplicações biomédicas, incluindo os hidrogéis a base de polímeros 

naturais, como a celulose, são de particular interesse devido à sua hidrofilicidade, 

biocompatibilidade e biodegradabilidade (PATCHAN et al., 2016). 
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A definição do termo de biocompatibilidade e de alguns ensaios de citotoxicidade 

(in vivo e in vitro) foram padronizados pelo Comitê Técnico 194 da International 

Organization of Standardization (ISO) e podem ser consultados em documento de várias 

normas técnicas ISO 10993-6:2016, onde recomendam a metodologia correta para 

avaliações biológicas de dispositivos médicos, além de normas para esterilização, 

interação de material com sistema biológico e resposta biológica local e sistêmica 

(MENINI et al., 2017).  

A norma preconiza que a caracterização do material a ser avaliado em contato com 

um sistema biológico deve ser realizada antes dos ensaios biológicos, sendo necessário 

avaliação de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), calorímetro diferencial por varredura (DSC) e 

análise termogravimétrica (TGA) como principais ensaios de caracterização (MENINI et 

al., 2017). 

Após os ensaios de caracterização, inicia-se a fase de execução dos ensaios de 

citotoxicidade, onde são avaliados de forma in vitro os efeitos biológicos adversos agudos 

provenientes dos materiais, onde células são cultivadas sob condições padrões e 

submetidas à ação do material (AMARAL, 2006).  

Esses ensaios podem ser realizados de forma direta ou indireta, ou seja, em contato 

com o extrato dos materiais que são colocados na cultura celular, ou podem ser cultivadas 

as células diretamente no material (DOMINGUES et al., 2016a). 

O parâmetro mais utilizado para verificar a toxicidade dos materiais é o ensaio de 

viabilidade celular (BEDNARCZUK et al., 2010), onde as células são cultivadas 

igualitariamente em poços de poliestireno, contendo o material de estudo e depois dos 

tempos determinados em protocolo do experimento, são quantificadas ou qualificadas com 

o auxílio de ensaios colorimétricos como o teste do {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-

2,5-difenil tetrazolium]}(MTT), (3 - (4,5-dimetil-2-il) -5 - (3-carboxymethoxyphenyl) -2 - 

(4-sulfophenyl)-2H-tetrazólio) (MTS) ou corantes comuns solúveis em água. 

Um exemplo disso é o ensaio de fosfatase alcalina, cuja enzima é capaz de 

promover um efeito mineralizador, que ativada a um pH de 8,6 a 10,3, auxilia na liberação 

de íons fosfato orgânico, que reagem com os íons cálcio presentes em alguns tipos de 

ensaios de citocompatibilidade. No caso do HAC-EDTA, foi cultivado linhagem de 

osteoblasto na superfície do material, os quais podem formar um precipitado na matriz 

orgânica (fosfato de cálcio) (DE LAVÔR et al., 2017).  
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A fosfatase alcalina também promove a separação dos ésteres fosfóricos liberando 

íons fosfatos, que quando se encontram livres, reagem com os íons cálcio e formam um 

precipitado na matriz orgânica, o fosfato de cálcio, que é a unidade molecular da 

hidroxiapatita. Os íons cálcio, do hidróxido de cálcio, se precipitam sob a forma de 

carbonato de cálcio que atuam como núcleos de calcificação distrófica (DE LAVÔR et al., 

2017) 

Análises como as citadas acima, muitas vezes não podem ser avaliadas quando são 

necessárias aplicações de materiais para avaliação de efeitos locais, principalmente quando 

há necessidade de implantação do material no organismo do animal, conhecido também 

como ensaios in vivo (BEDNARCZUK et al., 2010). 

Esse tipo de metodologia é utilizado para avaliar o efeito local em resposta ao 

contato direto com o material de estudo, que pode apresentar uma resposta favorável, ou 

biocompatível ao uso do material ou uma resposta celular alterada, sinais de necrose, 

inflamação aguda entre outras (BEDNARCZUK et al., 2010; VRANA; INIEWSKI, 2016; 

YAN et al., 2019) 

A verificação desse tipo de abordagem acontece depois de um determinado período 

de avaliação, com o auxílio de avaliação histológica do tecido biopsiado, onde 

posteriormente é avaliada a resposta tecidual, podendo haver presença de macrófagos, 

folículos pilosos, infiltrado inflamatório, cápsula fibrosa, entre outros (MAURICIO 

BORDINI DO AMARAL, 2006). 

 

3.1.3 Hidrogéis como biomateriais 

Hidrogéis são polímeros formados por redes interligadas tridimensionalmente 

capazes de absorver e reter grandes quantidades de água, promovendo assim uma boa 

biocompatibilidade e biodegradabilidade (KARAKASYAN et al., 2015).  

Para expandir as limitações do uso do auto enxerto de tecido ósseo, uma estratégia 

seria a utilização de biomateriais capazes de aumentarem a capacidade de regeneração 

óssea. Assim, o uso de hidrogéis carreadores de drogas para regeneração óssea vem sendo 

estudados para encontrar um modelo de biomaterial ideal para essa aplicação (DESSÌ et 

al., 2013). Nesse sentido, os hidrogéis vem sendo mais estudados por minimizarem os  

procedimentos invasivos e serem inseridos em regiões localizadas diretamente no sítio de 

interesse (YASMEEN et al., 2014).  
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Dentre os hidrogéis promissores na área dos biomateriais, principalmente para 

aplicações na engenharia tecidual (TAN; MARRA, 2010; WANG et al., 2010), uma nova 

classe de hidrogéis a base de acetato de celulose entrecruzado com agentes sequestrantes 

tem sido amplamente estudada para a liberação controlada de fármacos (CHILKOTI et al., 

2002).  

Em alguns casos, os hidrogéis podem ser utilizados como plataformas para regular 

o módulo neural (BAGHERI et al., 2019), abrindo uma nova vertente para aplicação de 

hidrogéis, nesse caso hidrogel condutor de eletricidade. Também pode ser observado no 

trabalho de Liu et al., 2019, onde foi sintetizado um hidrogel anisotrópico com base em 

um ferrofluido condutor, melhorando assim suas propriedades condutoras e mecânicas 

direcionais, que foi utilizado como plataforma para células neurais. 

Além dos hidrogéis serem utilizados para ao transporte de água e meios líquidos 

contendo medicamentos para posterior aplicação de liberação controlada, alguns materiais 

também podem ser utilizados como transporte de nanomateriais desempenhando novas 

funcionalidades (HERMENEGILDO et al., 2019) como para regeneração óssea através de 

estímulos elétricos e magnéticos.  

Por ser um material cuja estrutura se assemelha a estruturas biológicas 

(CASTILLO DIAZ et al., 2016), além de ser facilmente moldável e sintetizado (YAN et 

al., 2018), o hidrogel é uma escolha inteligente para ser utilizado como um complemente a 

técnica de bioimpressão capaz de auxiliar no desenvolvimento de tecidos (SOOD et al., 

2017). 

 

3.2 HAC-EDTA 

A comercialização de um novo produto depende de suas propriedades físico-

químicas e principalmente do valor investido para a sua fabricação. O custo de produção 

de um polímero está associado basicamente ao seu processo de polimerização e a 

disponibilidade de recursos, como os monômeros, que no caso do Hidrogel de Acetato de 

celulose e EDTAD (HAC-EDTA). Nesse caso o acetato de celulose é um polímero 

artificial a base de um produto natural que é a celulose. 

O HAC-EDTA em questão é um polímero que possui cadeias com ligações 

cruzadas, e suas cadeias poliméricas estão ligadas entre si por intermédio de segmentos de 

cadeias unidas por forças primárias do tipo covalentes.  
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O material é composto por acetato de celulose com grau de substituição (GS) 2,5 e 

EDTAD sendo o acetato de celulose a base principal do hidrogel. O material é sintetizado 

pelo entrecruzamento de cadeias de acetato de celulose com EDTAD atuando como agente 

de entrecruzamento, em meio homogêneo tendo como solvente o Dimetilformamida 

(DMF). Um esquema parcial de uma síntese típica de formação do hidrogel é mostrado na 

Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Esquema químico do processo de síntese do HAC-EDTA. 

 

 

Fonte: SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014 

 

 Em função da quantidade de ligações cruzadas médias por volume unitário, o 

HAC-EDTA pode ser classificado como um polímero com alta densidade de ligações 

cruzadas, com capacidade de intumescimento de 800% m/m água e seu volume final pode 

chegar a dez vezes mais que o inicial. Uma grande característica desse material é o baixo 

custo de produção e a facilidade de encontrar matéria prima, uma vez que a celulose é a 

base para a produção do acetato e pode ser abundantemente encontrada na natureza. 

Com base nessas características houve o interesse em utilizar o HAC-EDTA como 

um possível biomaterial, e para isso testes físico-químicos e de citocompatibilidade foram 

realizados para caracterizar esse hidrogel. 
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O HAC-EDTA é um polímero derivado de um polímero natural e termofixo, no 

entanto existe a necessidade de realizar testes de comportamento dinâmico mecânico, 

térmico e conhecer todos os parâmetros físico-químicos desse material.  

  O material sintetizado permite preparar corpos-de-prova em formatos 

diferenciados, podendo ser aproveitados para aplicações diversas. Apenas como exemplos, 

é possível preparar o hidrogel em forma de pequenas partículas, membranas e filmes de 

0,16mm de espessura para serem utilizados como plataformas para os testes de viabilidade 

celular e curativos. 

 

3.3 Liberação controlada 

Desde muito tempo o homem se inspira na natureza para desenvolver novos 

materiais e tecnologias capazes de substituir ou melhorar determinados sistemas. 

Exemplos dessas inspirações são alguns sistemas biológicos como o de alguns tecidos 

vivos, como pele, ossos e tecidos musculares, que apresentam características de se curar de 

forma autônoma quando sofrem danos (YANG et al., 2017).  

Pensando em tecnologia, já é possível encontrar hidrogéis desenvolvidos com 

características de autocura, cujo desenvolvimento ocorreu em ritmo acelerado nos últimos 

anos (YANG et al., 2017). Porém autocura não é uma característica da maioria dos 

hidrogéis sintéticos, devido à falta de mecanismo de reforma de ligações após a sua ruptura 

(SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014; YANG et al., 2017).  

Os hidrogéis são conhecidos por sua característica de reter quantidades de água ou 

fluídos biológicos, sendo assim, oferecem várias vantagens em relação aos sistemas 

convencionais de liberação de fármacos, como a liberação prolongada com ação 

prolongada de medicamentos (SOOD et al., 2017).  

A utilização de hidrogéis como dispositivos de liberação controlada apresentam 

menores efeitos colaterais, melhor utilização de fármacos, direcionamento de fármacos 

para locais específicos e menor custo (YANG et al., 2017). 

Esse tipo de abordagem torna-se atrativo para as indústrias farmacêuticas que cada 

vez mais se concentram no desenvolvimento de formulações e dispositivos de liberação 

sustentada devido aos seus benefícios inerentes (PUNDIR; BADOLA; SHARMA, 2013).  

As dosagens de liberação sustentadas são definidas pelo tempo de liberação 

controlada, onde um fármaco é liberado a uma velocidade predeterminada, mantendo um 
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nível constante de medicamento durante um período específico de tempo, com efeitos 

secundários mínimos (PUNDIR; BADOLA; SHARMA, 2013). 

Os sistemas de liberação controlada de medicamentos estão associados às 

propriedades biofarmacêuticas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas de medicamentos, 

permitindo que essa associação de fármaco resulte num dispositivo que apresente uma 

capacidade maximizada, com efeitos colateriais reduzidos e que o principal objetivo que é 

o tratamento da doença seja alcançado (PUNDIR; BADOLA; SHARMA, 2013). 

 Sendo assim, pode ser considerado um sistema de liberação sustentada, qualquer 

sistema de liberação que execute a função de liberar um medicamento lentamente e por um 

longo período de tempo (SOOD et al., 2017). 

Quando os sistemas conseguem fornecer algum controle de liberação de 

medicamentos no organismo, seja temporal, espacial ou ambos, e que apresenta resultados 

bem sucedidos em manter os níveis constantes de fármaco no tecido ou células alvo, este é 

considerado um sistema de liberação controlada (PUNDIR; BADOLA; SHARMA, 2013; 

SOOD et al., 2017; YANG et al., 2017). 

 

3.4 Sinvastatina 

A Sinvastatina (SIN) é um fármaco pertencente ao grupo das estatinas, amplamente 

utilizada como agente terapêutico de hipercolesterolemia, no entanto, recentemente foi 

descoberta uma ação pleiotrópica, revelando que as estatinas aumentam a expressão de 

genes osteogênicos em osteoblastos e células de medula óssea, reduzindo atividade de 

osteoclastos ativando a diferenciação em osteoblastos e formação óssea 

(PAPADIMITRIOU et al., 2015; TAI et al., 2015). Mais especificamente, a estatina 

aumenta a expressão de proteína morfogenética óssea-2 (BMP-2) e fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) (AYUKAWA et al., 2009; HUGHES et al., 2007).  

Concomitantemente, a SIN aumenta a expressão de marcadores para genes 

osteogênicos como, fator de transcrição 2 relacionado a Runt (RUNX-2), osteocalcina, 

osteopontina e fosfatase alcalina, em osteoblastos e células estromais de medula óssea 

(YAN et al., 2015).  

Devido a estas propriedades, é considerável que a SIN possa ser uma opção 

terapêutica importante na regeneração tecidual óssea. Além disso, é amplamente visto na 

literatura o uso de sinvastatina como um fator osteoindutor. Nessa perspectiva, ela é um 

fármaco de grande importância nos estudos relacionados à regeneração tecidual e 
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desenvolvimento de substitutos ósseos, nos quais ela é necessária junto a células tronco e 

um meio de cultura para as células se desenvolverem (DENG et al., 2018).  

Seu potencial osteoindutor é relacionado a seu efeito pleiotrópico nos ossos, 

contribuindo para a formação óssea e que envolve uma ação anti-inflamatória, 

imunomoduladora e antitrombogênica. (FERREIRA, 2006, p.85-88; MENDES JUNIOR, 

2017, p.133-141) 

3.5 Pele e mecaniscos de lesão/regeneração - Queimaduras 

O tegumento é o maior órgão do corpo humano e possui dois componentes básicos: 

(1) pele; e (2) derivados epidérmicos, ou anexos epidérmicos, tais como unhas, pelos e 

glândulas (sudoríparas, sebáceas, mamária). A pele atua como importante órgão protetor, 

não só contra injúrias, mas também contra microrganismos patógenos e agentes químicos. 

 Além disso, também é importante como barreira de impermeabilidade, reguladora 

da temperatura corporal, excretora de sais, sintetizadora de vitamina D, órgão sensorial 

(tato) e sinalizadora sexual (KIERSZENBAUM; TRES, 2016). 

De modo geral, o processo de reparação celular ocorre de maneira idêntica em 

quase todos os tecidos do nosso corpo, independentemente do tipo de estímulo danoso 

sofrido por ele, seja por isquemia no miocárdio, lesão por arma de fogo ou queimaduras 

(GURTNER et al., 2012) 

Em caso de pequeno dano à epiderme da pele, no qual a membrana basal 

subjacente a ela continue intacta, a reparação tecidual se dá pela regeneração celular. Por 

ser um tecido lábel, ou seja, de alta capacidade proliferativa, células epidérmicas da pele se 

multiplicam rapidamente através da diferenciação de células-tronco e reconstituem o 

tecido lesado. Caso o reparo não possa ser feito apenas pela regeneração, em virtude da 

destruição da membrana basal epidérmica, ocorrerá a deposição de tecido conjuntivo na 

área lesada, é o processo de cicatrização. (ROBBINS; COTRAN, 2016). 

A resposta normal à injúria tecidual se dá mediante 3 etapas fundamentais que 

ocorrem simultaneamente: (1) inflamação; (2) formação de novos tecidos; e (3) 

remodelação. O primeiro estágio ocorre logo após o dano tecidual e consiste no 

recrutamento de células e moléculas de defesa da circulação para o local onde são 

necessárias, com o objetivo de eliminar os agentes agressores. Assim, leucócitos, 

fagócitos, anticorpos e proteínas do sistema complemento são recrutados para combater 

substâncias nocivas. (GURTNER; WERNER; BARRANDOM, 2008). 
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De dois a dez dias depois, ocorre a segunda fase da reparação, que é caracterizada 

por proliferação celular e migração de diferentes tipos celulares. Ocorre, primeiramente, 

migração de queratinócitos e de fibroblastos para o local da lesão e, posteriormente, inicia-

se a angiogênese. Esses processos se dão pela ação de citocinas e fatores de crescimento, 

como PDGF, FGF-2 e TGF-beta, que são produzidos pela ação das células inflamatórias, 

em especial macrófagos M2.  

É importante destacar a ação dos fibroblastos na produção de colágeno, já que este 

é de suma importância para o desenvolvimento de resistência no local da ferida 

(ROBBINS; COTRAN, 2016). 

Já o terceiro e último estágio – remodelação - começa entre duas a três semanas 

após a lesão e continua por até um ano. Durante esta etapa, todos os outros processos 

ativados com a lesão se cessam e células antes recrutadas – macrófagos, fibroblastos, 

queratinócitos – sofrem apoptose, deixando apenas uma massa contendo algumas células 

com colágeno e alguns outros compostos proteicos da matriz extracelular. Além disso, de 

seis a 12 meses depois, haverá remodelação de boa parte do colágeno tipo III da matriz 

extracelular para o colágeno tipo I (GURTNER; WERNER; BARRANDOM, 2008). 

Contudo, dependendo da complexidade da lesão, pode ocorrer a destruição tecidual 

resultado da coagulação, desnaturação de proteínas ou ionização do conteúdo celular. A 

ruptura da pele pode levar a complicações como perda aumentada de líquidos, infecção, 

hipotermia, cicatrização, imunidade comprometida e alterações na função aparência e 

imagem corpórea, edema, hipovolemia, problemas respiratórios, dor e entre outras 

complicações (SILVA; CASTILHOS, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde cerca de um milhão de pessoas sofrem 

queimaduras no Brasil anualmente, onde 200 mil são atendidos em serviços de emergência 

e 40 mil demandam hospitalização, tendo como principais vítimas crianças e pessoas de 

baixa renda.  

Dentre as dificuldades encontradas no tratamento de pacientes que sofreram 

queimaduras, estão os tratamentos domésticos populares, sem acompanhamento médico 

que podem agravar o quadro dos pacientes, como o uso de pasta de dentes, manteiga, pó de 

café, clara de ovo, folha de bananeira, açúcar e outros. 

Feridas derivadas de queimaduras de primeiro grau são classificadas como feridas 

superficiais cuja característica é vermelhidão e inchaço da pele. Já as feridas causadas por 

queimadura de segundo grau afetam camadas dérmicas da pele onde exsudato fibrinoso, ou 

seja, possui aspecto filamentoso e rico em fibrina pode se desenvolver sobre a ferida, 
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prejudicando a recuperação dos pacientes que sofreram queimaduras (THANUSHA; 

DINDA; KOUL, 2018).  

O tratamento para queimaduras de terceiro grau demanda cuidados mais avançados 

devido a sua gravidade, pois os ferimentos se estendem até a camada profunda da pele. 

Sendo assim, é necessário um curativo, com propriedades capazes de preservar o ambiente 

úmido, mantendo-o molhado, absorvendo o excesso de exsudato sem perda, permitindo 

que haja troca gasosa adequada, com efeito antibacteriano e, principalmente, auxiliando as 

células a se proliferarem e realizar a reepitelização adequadamente ao tecido queimado 

sem cicatriz (THANUSHA; DINDA; KOUL, 2018). Podem ser encontrados para 

comercialização, curativos para feridas em diferentes formatos, como películas, 

hidrocolóides, alginato, hidrofibra, hidrogéis, base de espuma e curativos antimicrobianos 

(THANUSHA; DINDA; KOUL, 2018). 

A queimadura consiste de dois compartimentos físicos: as células do hospedeiro e 

um compartimento de fluido exsudado pelas células do hospedeiro rico em proteínas, 

conhecido como o exsudato (ROBERTS et al., 2018). 

Uma das grandes dificuldades de tratamento de lesões causadas por queimaduras 

são as infecções bacterianas e limpeza do local. Alguns curativos atuam como inibidores 

físicos bloqueando a ligação das bactérias às células hospedeiras da ferida, resultando na 

maioria das bactérias ocupando os espaços (ROBERTS et al., 2018).  

Um método de limpeza de local muito utilizado em pacientes queimados é o 

desbridamento, onde é retirado o tecido desvitalizado, células não viáveis e exsudato do 

local da ferida, de forma muito invasiva (THANUSHA; DINDA; KOUL, 2018).  

Por esse motivo, o HAC-EDTA é uma possível alternativa para o controle de 

quantidade de exsudato, mantendo a pele úmida e ao mesmo tempo um dispositivo capaz 

de realizar liberação controlada de um agente bactericida no local da ferida. 

 

3.6 Osteocondução 

O osso é formado por uma série de processos que envolvem a mineralização de 

proteínas da matriz extracelular, realizadas por células cujas funções específicas são 

sustentar a manutenção da integridade do osso. (LEGEROS, 2002). Assim como outros 

tecidos calcificados, o osso é um compósito constituído por materiais orgânicos (colágeno 

e não-colágeno) e inorgânicos ou minerais (PELLEGRINI et al., 2017). 

Nas últimas décadas, tem havido um crescente interesse no desenvolvimento e 

produção de novos biomateriais capazes de induzir a regeneração, em diferentes lesões 
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ósseas (PELLEGRINI et al., 2017). Atualmente são utilizados enchimentos autólogos 

devido suas excelentes propriedades biológicas, especificamente pelo seu potencial 

osteogénico e osteoindutor.  

No entanto, há indícios de que existam alguns inconvenientes ligados a esta prática, 

como a coleta do enxerto, a morbidade do sítio doador, a reabsorção do enxerto, os 

desafios de moldagem e a disponibilidade limitada, e por esse motivo, tornou-se um 

desafio para os pesquisadores, que através de uma abordagem multidisciplinar tentam 

desenvolver o que deveria ser um substituto ósseo ideal (YEOM et al., 2014). 

Dentre as diversas tentativas e técnicas envolvidas no desenvolvimento de 

materiais de preenchimento ósseo para a regeneração óssea eficaz, estão sendo utilizados 

aloenxertos, polímeros sintéticos ou naturais e biocerâmicas (YEOM et al., 2014). 

A evolução das propriedades osteocondutivas dos biomateriais quando associados à 

liberação controlada de compostos osteoindutores pode ser uma possibilidade de substituir 

os enxertos autógenos utilizados atualmente em algumas intervenções clínicas, diminuindo 

seu uso, resultando em cirurgias mais rápidas, acessíveis, com menos efeitos colaterais 

(como edemas) e morbidade (MARTIN; BETTENCOURT, 2018).  

Os biomateriais podem realizar a liberação de substâncias capazes de favorecer a 

osteocondução e fornecer uma interface para as células se ligarem, podendo ser utilizados 

como para as células osteoprogenitoras, auxiliando na proliferação e diferenciação 

(MARTIN; BETTENCOURT, 2018), tornando-se assim uma alternativa eficaz na 

regeneração óssea e um dispositivo promissor na engenharia tecidual. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1.1 Síntese do HAC-EDTA 

O Hidrogel de Acetato de Celulose foi desenvolvido na Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), Campus Sorocaba, pelo Grupo de Pesquisa em Materiais 

Lignocelulósicos. 

  A síntese do hidrogel foi baseada tipicamente na reação entre uma massa conhecida 

de 20g de Acetato de Celulose Rodhia® purificado, imersa em éter etílico à temperatura 

ambiente por 1h e 30 min em etanol e posteriormente seca em estufa a 80°C por 24h.  

Este procedimento foi usado para remover as impurezas da superfície do acetato de 

celulose.  Posteriormente foram adicionados 9,6g de Dianidrido de EDTA (EDTAD), 

sobre o qual foi adicionado a 100 mL de DMF (Dimetilformamida) para a dissolução em 

temperatura em torno de 50ºC com o auxílio de agitador mecânico. 

Após a dissolução do EDTAD, foi adicionado o Acetato de Celulose sob agitação 

mecânica até que a substância ficasse homogênea e em seguida adicionada a 2 mL de 

Trietilamina (catalisador). O material foi devidamente identificado e embalado com filme 

PVC e após 4 dias foram  lavados com água destilada.  

Posteriormente o material foi seco em temperatura ambiente e neutralizados,  

utilizando hidróxido de sódio (NaOH), conforme esquema apresentado na Figura 4.4. A 

síntese teve o auxílio de uma placa aquecedora e um agitador mecânico, da marca 

MARCONI, modelo MA259 a 150-200rpm. 
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Figura 4.4. Esquema de síntese do hidrogel onde (a) e (b) apresentam a dissolução 

do acetato de celulose, (c) mostra o ponto crítico da síntese, (d) e (e) momento de 

preparação dos materiais em membrana e filme respectivamente por processo de casting, 

(f) neutralização do material, (g) filmes secos após processo de neutralização e finalmente 

(h) preparo dos corpos de prova do HAC-EDTA em formato de filme e membrana. 

 

 

Fonte: Da autora 
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4.1.2. Preparação das amostras de HAC-EDTA  

O final da síntese é comprovado após gelificação visível do material e aumento 

extremo da viscosidade do meio. Sendo assim, após a gelificação, a mistura reacional foi 

depositada sobre placas de Petri medindo 50 cm de diâmetro (FIG. 4.5), com profundidade 

de 0,4 cm. Esse processo permite a obtenção de filmes com espessuras maiores que 0,5cm, 

denominados membranas, necessários para as etapas posteriores.  

O processo de cura do hidrogel acontece em temperatura ambiente, em atmosfera 

livre de qualquer exposição externa, como por exemplo contato com sujidades, ficando 

assim armazenado em armário fechado. 

Para a produção de filmes finos, (com espessuras menos que 0,1cm) por processo 

de casting, foram utilizadas placas de vidro com dimensões de 50 cm X 50 cm X 0,4 cm.  

Também foi possível obter partículas do hidrogel por intermédio da moagem, utilizando 

liquidificador (FIG. 4.6). 

Os corpos de prova para os testes de viabilidade celular (filme) e para o teste de 

adsorção de metais (membrana) foram cortados em formatos de discos como na Figura 4.7 

(a e b), com o auxílio de um furador de papel, para padronizar o tamanho das amostras.  

 

Figura 4.5. Moldagem de Hidrogel em forma de membrana 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 4.6. (A) Amostras de membrana, filme e (B) pó de Acetato de celulose e 

EDTAD. 

 

 

Fonte: Da autora 
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 Figura 4.7. Corpos de prova derivados dos filmes (a) e das membranas (a), cortados 

uniformemente. 

 

Fonte: Da autora 
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4.2 Caracterização Físico-química do HAC-EDTA (filmes e membranas) 

 

4.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

As membranas de HAC-EDTA foram intumescidas em água destilada para 

lavagem do material e depois secas à temperatura ambiente. As amostras foram fraturadas 

após imersão em nitrogênio líquido e depois revestidas por pulverização catódica com uma 

camada fina de ouro, em seguida as superfícies fraturadas foram analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura MT-1000, 5 kV (Hitachi, Japão). 

   

4.2.2 Ensaio mecânico de compressão 

As amostras de HAC-EDTA em formato de membrana foram seccionadas em 

formato de cubo com 50 mm de altura e 50 mm de base e posteriormente foram imersas 

em água destilada até total intumescimento. Os testes de compressão foram realizados em 

uma máquina de ensaios mecânicos universais (CMT6104, sistemas MTS, China) com 

uma célula de carga de 200 N à temperatura ambiente.  

Uma velocidade constante de 3mm/min foi carregada até ruptura nas amostras no 

modo de compressão e, em seguida, as curvas de tensão-deformação de cada amostra 

foram registradas. Para cada amostra, pelo menos três duplicatas foram testadas para 

garantir boa reprodutibilidade (± 5%). 

 

4.2.3. Análise Dinâmico Mecânica 

As análises dinâmico-mecânicas de tração foram realizadas em amostras de HAC-

EDTA em formato de filme (FIG. 4.8), com dimensões de 15,45mm X 7,67mm X 

0,16mm, e submetidas à deformação senoidal de 240 µm de amplitude a uma frequência 

constante de 1,00 Hz na faixa de 37ºC a 45ºC, a uma taxa de aquecimento de 1ºC. min
-1

, 

usando um sistema de tração conforme a norma ASTM D 4065-2001. 

         As amostras foram analisadas na Universidade Federal de São Carlos, Campus 

Sorocaba, utilizando equipamento Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) da TA 

Instruments, modelo Q800, e garra de tensão, conforme mostra Figura 4.9. 
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Figura 4.8. Amostras de filme de HAC-EDTA com 0,16 mm de espessura. 

 

 

Fonte: Da autora 

 

Figura 4.9. Amostra de HAC-EDTA em filme, presa em garra de tensão. 

 

 

Fonte: Da autora 
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4.2.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR) 

         O material utilizado para análise foi filme de HAC-EDTA após o ensaio de 

exsudato e de interação com sinvastatina e moxifloxacino, para verificação da presença de 

proteína e fármaco retidos na estrutura do hidrogel, e assim avaliar as possíveis 

modificações nas bandas do material, após carreamento.  

A análise foi realizada no Laboratório de Biomateriais PUC – SP, campus 

Sorocaba, utilizando equipamento PerkinElmer Spectrum 400 FT-IR Modelo Spectrum 

400FT Mid-IR, utilizando número de ondas entre 400 a 4000 cm
-1

, resolução 32 scans 

4cm
-1

.  

   

4.2.5 Ensaio de espectroscopia de impedância 

Os ensaios de impedância foram realizados no Instituto de Fisica “Gleb Wataghin” 

da Unicamp. A técnica utilizada nesse ensaio de medida consistiu em colocar a amostra de 

HAC-EDTA sob avaliação entre dois eletrodos, aplicando um estímulo elétrico e 

observando os resultados.  

Foi utilizada uma tensão alternada do tipo senoidal, e medido as partes real e 

imaginária da impedância complexa em função da frequência.  

Para a análise dos resultados, foram gerados gráficos da parte real e da parte 

imaginária da impedância em função da frequência, compondo o espectro de impedância 

para aquele dispositivo formado com a amostra do hidrogel e os dois eletrodos. 

 

4.2.6 Microscopia Confocal de Varredura à Laser 

      A microscopia confocal é uma técnica utilizada para visualizar células e tecidos 

vivos ou fixados, e também para analisar a morfologia do material através de 

reconstruções de secções ópticas, realizadas por laser. Para isso o material a ser observado 

precisa ser corado ou possuir contraste. (FIGUEIRERO et al., 2013). 

         As imagens em microscopia confocal foram obtidas por cortes físicos do material 

em secções finas, onde cada secção é observada e posteriormente agrupadas para 

reconstruir a estrutura inicial como um todo, ou a partir de reconstruções de secções 

ópticas. 

         A varredura do espécime é realizada com o auxílio de um feixe de um laser pontual 

focado, através de uma objetiva, onde a luz emitida pelas moléculas fluorescentes o objeto 
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de referência e essa luz retorna para a objetiva e é filtrada pela luz incidente. No entanto, 

antes que a luz seja detectada, passa por uma abertura regulável vertical em relação ao 

plano de foco no feixe de luz pontual (FIGUEIRERO et al., 2013). 

            Através de um controle motorizado é possível armazenar diferentes secções ópticas 

em um computador e posteriormente processá-las para formar uma imagem tridimensional. 

         Para essa análise foram realizados alguns procedimentos para o preparo do material 

conforme Figura 4.10 abaixo: 
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Figura 4.10. Esquema metodológico do preparo de amostras para Microscopia de Confocal 

à Laser 

 

        

Fonte: Da autora 
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4.3 Caracterização de liberação controlada 

 

4.3.1 ICP - Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente 

O ICP-MS (Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente) foi 

usado para determinar os níveis de íons Ca
2+ 

e Mg
2+

 no meio de cultura após o cultivo de 

ASCs em HAC-EDTA. Este teste foi realizado para analisar as propriedades de sequestro 

de ions EDTA no meio de cultura de células.  

O ensaio foi realizado após 1, 7 e 14 dias em cultura em discos HAC-EDTA. Em 

tempos de cultura mais longos (7 e 14 dias), o novo meio fresco foi substituído a cada 48 

horas. O ICP-MS também foi realizado como controle no meio utilizado em culturas de 

ASCs semeadas em lamínulas de vidro arredondadas. Além disso, o meio de cultura 

DMEM sem uso suplementado com 10% de FBS também foi avaliado por ICP-MS. 

 

4.3.2 Quantificação de proteína por Bradford 

Esta técnica possui sensibilidade para detectar concentrações de proteína entre 0.1–

1.4 mg/mL 

O reagente de Bradford foi agitado gentilmente em temperatura ambiente para o 

preparo dos padrões (Tabela IV.1) de proteína em tampão fosfato-salino (pH 7,2) variando 

0,1-1,4mg/mL, utilizando um padrão de BSA ou um padrão de proteína equivalente. Foi 

adicionado 5µl dos padrões de proteínas para separar poços na placa de 96, e para os poços 

em branco, adicionar 5µl de tampão. 

As amostras desconhecidas foram preparadas com uma concentração aproximada 

entre 0,1-1,4mg/mL. Para cada poço utilizado foi adicionado 250µl do reagente de 

Bradford e misturado com auxílio de agitador durante aproximadamente 30 segundos. 

As amostras foram incubadas à temperatura ambiente durante 45 minutos. Em 

seguida, foi realizada a medição com absorbância a 595nm.  

O complexo de proteína-corante é estável até 60 minutos. A absorção das amostras 

deve ser registrada antes do limite de tempo 60 minutos e dentro de 10 minutos um do 

outro. 
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Curva Padrão 

  

Solução estoque de 2mg/mL de BSA em Meio de cultura 

 

Tabela IV.1. Tabela referência para padronização de curva padrão para quantificação de 

proteína por ensaio de Bradford. 

[ ] Final (mg/mL) BSA (1mg/mL) Meio de cultura Vol. Final 

1,4 350µl  150µl 500 µl 

1 500 µl  0 µl 500 µl 

0,8 400 µl 100 µl 500 µl 

0,6 300 µl 200 µl 500 µl 

0,4 200 µl 300 µl 500 µl 

0,2 100 µl 400 µl 500 µl 

0,1 50 µl 450 µl 500 µl 

0 - 500 µl 500 µl 

 

 

4.3.3 Ensaio de interação química do HAC-EDTA com a sinvastatina (fármaco) 

Inicialmente foi realizada a incorporação da sinvastatina nos discos de HAC-EDTA 

em formato de filme, os quais foram imersos, separadamente, em solução de sinvastatina 

diluída em solução de 70% etanol/água com concentrações de 1, 10, 50 e 100 µg/mL do 

fármaco. Esse sistema foi mantido em agitação por 24h em triplicata para cada 

concentração.  

 

4.3.4 Ensaio de quantificação de sinvastatina por UV-VIS 

O estudo de liberação de sinvastatina foi realizado utilizando um espectrofotômetro 

UV-VIS, da marca FEMTO, modelo 880 XI, utilizando um comprimento de onda de 243 

nm. As amostras de filme de HAC-EDTA, impregnadas com sinvastatina, foram imersas 

em 4 mL de solução de PBS (pH = 7,4) e durante a análise, uma alíquota de 2 mL da 

solução foi retirada, de tempo em tempo, para quantificação, sendo posteriormente 
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descartada. Para que o volume permanecesse constante (4 mL), após cada leitura 2 mL de 

solução de PBS era recolocado no conjunto. Esse processo de análise foi repetido até 

atingir o tempo de 96h. Feitas as medições, a quantidade de sinvastatina liberada foi 

calculada a partir de uma curva padrão de calibração contendo concentrações conhecidas 

de sinvastatina, sendo 1, 10, 50 e 100 mg. 

 

4.3.5 Ensaio de interação química com antibiótico 

A incorporação do antibiótico moxifloxacino foi realizada em discos de 5mm de 

diâmetro de filme de HAC-EDTA, os quais foram imersos separadamente em solução de 

antibiótico diluída em etanol 70% com concentrações de 1, 10, 50 e 100 mg/mL do 

fármaco. Esse sistema foi mantido em agitação por 24h, com amostras em triplicata para 

cada concentração.  

Após 24h de exposição, as amostras foram retiradas da solução e secas em 

temperatura ambiente. 

 

4.3.6 Ensaio microbiológico 

O objetivo dessa técnica é avaliar a atividade anti-microbiana de diferentes drogas 

pela técnica de difusão em disco (método de Kirby Bauer), frente a diferentes espécies 

bacterianas. O perfil de sensibilidade microbiana foi realizado mediante a técnica de 

difusão com discos (CLSI, 2015) 

 Os ensaios microbiológicos foram realizados no Laboratório de Análises 

Microbiológicas e Sorológica, sob responsabilidade do Prof. Dr. Domingos da Silva Leite.  

  

Materiais  

 Placas de Petri contendo ágar de Müeller - Hinton. 

 Swabs estéril. 

 Pinça anatômicas flambadas e frias. 

 Discos de antimicrobianos. 

 Tubo com escala 0,5 Mac Farland 

 Solução salina estéril (NaCl 0,85%); 

 

 Material analisado 
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 Discos de 0,5cm de HAC-EDTA 

 Pedaços amorfos de Poliacrilamida 

 

 Culturas utilizadas: 

a) Staphylococcus aureus ATCC 25923 

b) Escherichia coli ATCC 25922; 

c) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

 

Preparação das amostras 

 As amostras do HAC-EDTA foram cortadas em círculos de 0,5cm com auxílio de 

furador de papel convencional. 

 As amostras de Poliacrilamida (PAM) foram adquiridas comercialmente em loja de 

jardinagem e devido ao seu formato esférico foram esmagadas e pesadas apara apresentar 

peso compatível ao disco de HAC-EDTA. A intenção da utilização do PAM é comparar 

um hidrogel comercialmente muito conhecido e de fácil acesso, com alto poder de 

intumescimento e liberação controlada com o HAC-EDTA. 

 

Procedimento da cultura 

Foi utilizada alça bacteriológica devidamente flambada e resfriada para tocar na 

colônia bacteriana que será utilizada no ensaio. Posteriormente foi realizada suspensão das 

colônias em solução salina estéril até obter uma turvação compatível com o grau 0,5 da 

escala Mac Farland (1x10
6
 UFC/mL). 

 Com o auxílio de um swab estéril já molhado na suspensão a ser testada, foi 

espalhada a cultura pura ao longo da superfície do ágar sem deixar qualquer falha. Usando 

o mesmo swab, foi realizada a técnica de espalhamento, esfregando por toda a placa em 

ângulos de 45°, de maneira que toda superfície do ágar seja tomada pela cultura líquida. 

 Após processo de espalhamento, foi realizada secagem por 5 minutos e não mais 

que 15 minutos e posteriormente o tempo de secagem, com o auxílio de uma pinça 

levemente flambada e fria, foi retirado os discos impregnados com os respectivos 

antimicrobianos e os discos de HAC-EDTA com antibiótico Moxifloxacina, colocados 

sobre a superfície do ágar, fazendo leve compressão.  

 As placas foram incubadas de forma invertida a 37°C por 18-24 horas, e para a 

leitura dos resultados foi utilizado de uma régua para medir o diâmetro dos halos 
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inibitórios de cada disco, e consultado uma tabela para determinar se a bactéria em análise 

foi sensível, intermediário ou resistente ao antimicrobiano testado. 

 

4.3.7 Ensaio de simulação de interação do HAC-EDTA com exsudato 

 

Materiais: 

- Soro Fetal Bovino (albumina) 

- Colágeno em ácido acético 

 

Metodologia: 

O ensaio foi iniciado com a remoção de ácido acético de colágeno com o auxílio de 

uma centrífuga, por 10 minutos utilizando tudo de plástico (figura 4.11). 

 Em seguida os tubos contendo SFB foram colocados no liofilizador durante 24h 

para retirada da água. 

 Após os processos de preparo das amostras, o colágeno foi misturado ao SFB em 

pó e após algum tempo homogeneizando, foi colocado 40 µL em cada poço de placa de 48. 

 Os discos de filme de HAC-EDTA medindo 5mm de diâmetro, foram secos e 

pesados antes do experimento e posteriormente foram colocados em contato com as 

amostras de exsudato artificial.  

Após 24h, os hidrogéis foram retirados, levemente lavados em água ultrapura e 

pesados novamente. A quantificação de proteína no hidrogel será realizada utilizando teste 

de Bradford. 
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Figura 4.11. Metodologia de simulação de exsudato onde (A) é o SFB em temperatura 

ambiente, (B) início do processo de liofilização e (C) SFB totalmente liufilizado. Em (D) é 

possível observar as amostras antes (disco transparente) de ficar em contato com a 

Albumina e depois (disco opaco) do contato. No quadro (E) é possível observado o 

exsudato simulado e (F) o filme de HAC-EDTA no exsudato. 

 

 

Fonte: Da autora 
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4.4 Ensaio In vitro 

 

4.4.1 Ensaio indireto de viabilidade celular em contato com Sinvastatina 

Para a realização deste ensaio, as células foram utilizadas para a avaliação da 

viabilidade celular por contato indireto no dispositivo polimérico em estudo, após serem 

cultivadas rotineiramente, foram submetidas aos ensaios.  

As amostras de HAC-EDTA com SIN foram mantidas em estufa 37ºC em 5% de 

CO2 para ambientar por 24h em 200 μL de DMEM antes dos experimentos. 

Posteriormente, o meio DMEM foi retirado e para cada poço foram adicionados 200 μL de 

meio DMEM suplementado com 10% de SFB contendo as células na concentração de 

1x10
4
 células.mL

-1
. As placas foram incubadas a 37ºC em 5% de CO2.  

O hidrogel contendo sinvastatina previamente ambientado ao DMEM foi colocado 

lateralmente às células aderidas. Três poços sem amostras foram utilizados como controle 

negativo (CTRL-N) e seus resultados foram considerados como 100% de viabilidade 

celular. Como controle tratado (CTRL-P), membranas de HAC-EDTA pura sem 

sinvastatina foram utilizadas.  

A placa para o ensaio de viabilidade celular a partir da conversão do MTT pelas 

mitocôndrias das células em um pigmento vermelho foi avaliada pelo método de 

espectrofotometria em leitor de microplacas.  

Os ensaios foram divididos em triplicatas e diferentes concentrações de SIN no 

HAC-EDTA foram testadas nas células: 1, 10, 50 e 100mg/mL de Sinvastatina. Também 

foram realizadas em triplicata dos controle negativo e do controle tratado. Após os 

respectivos tempos de incubação (1, 3 e 7 dias), o meio foi retirado e os poços lavados com 

DMEM (FIG 4.12). 

Após a lavagem, cada poço recebeu 200μL de solução de MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) com a concentração de 0.005g.mL
-1

 diluído em 

meio DMEM. As placas foram incubadas em estufa a 37ºC por 4 horas e após a incubação, 

o MTT foi substituído por 200μL de solução de DMSO (Dimetilsulfóxido). 

  Em seguida, foram coletados dos poços, 100 μL da solução e transferido para uma 

placa de leitura para ensaios do tipo ELISA. A absorbância foi lida utilizando leitor de 

microplacas BioTek (ELX 800, USA) no comprimento de onda de 570 nm. Os resultados 

de absorbância foram plotados em gráficos. 
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Figura 4.12: Ensaio de viabilidade celular com sinvastatina onde (A) são as amostras de 

filme de HAC-EDTA, (B) é o ensaio de MTT e (C) amostras prontas para serem 

analisadas em equipamento Elisa. 

 

 

Fonte: Da autora 

4.4.2 Ensaio de fosfatase alcalina 

O ensaio de fosfatase alcalina foi realizado com o kit de ensaio SensoLyte® pNPP 

AlkalinePhosphatase (AnaSpec – Fremont, CA – USA) e foram utilizadas células 

osteoblásticas e células mesenquimais de rato.  

Em seguida, o HAC-EDTA com as diferentes concentrações de SIN (1, 10, 50 e 

100mg/mL) foram colocados na parede dos poços de placas de 96-poços (TPP — Techno 

PlasticProducts, Switzerland) e mantidas em estufa 37ºC em 5% de CO2, com 200 μL de 

meio DMEM.  

Posteriormente, o meio DMEM foi retirado e para cada poço e adicionado 200 μL 

de meio DMEM suplementado com 10% de SFB contendo as células na concentração de 

1x10
4
 células.mL

-1
. Após os respectivos tempos de incubação, o ensaio seguiu o protocolo 

descrito pelo fabricante: 
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Para a curva padrão de fosfatase alcalina, o padrão de fosfatase alcalina (10µg.mL-

1 – Componente E) foi diluído para 0,2µg.mL-1 em tampão de diluição (1:50). Em seguida 

foram feitas duas diluições em serie para se obter a concentração de 100, 50, 25, 12.5, 6.2, 

3.1 e 0µg.mL-1 de solução de fosfatase alcalina. 

Tanto o controle como as amostras foram lidos utilizando o equipamento 

BioTekmicroplatereader (ELX 800, USA) no comprimento de onda de 405nm. 

 

4.5 Ensaio in vivo 

4.5.1 Obtenção dos filmes HAC-EDTA como curativos 

Após obtenção do material, os filmes de HAC-EDTA foram intumescidos em água 

destilada e cortados sobre placa vítrea quadriculada em medida 3x3cm e foram deixados 

secando overnight em temperatura ambiente. Os pedaços secos foram coletados em tubos 

plásticos de 50ml e guardados. 

Para a aplicação nos animais, os filmes foram intumescidos em soro fisiológico por 

24 horas. 

 

4.5.2 Avaliação biológica – estudo In vivo 

Para o estudo in vivo foram utilizados 16 ratos Wistar, sexo masculino, com idade 

aproximada de 2 meses, e pesando 300g em média. Os animais foram obtidos no Biotério 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (FCMS/PUC-SP). Os animais permaneceram em gaiolas individuais recebendo 

ração comercial e água ad libitum, mantidos em regime de claro-escuro correspondente a 

12 horas, em ambiente com exaustão de ar e temperatura controlada de cerca de 

aproximadamente 23ºC ± 2ºC. 

  

Grupos amostrais 

 

Os animais foram divididos quanto ao tipo de tratamento aplicado: 

 

● Controle negativo: sem filme polimérico, apenas a lesão  

● Controle tratado: lesão com filme HAC-EDTA  
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4.5.3 Procedimento cirúrgico 

O procedimento cirúrgico (FIG. 4.13) iniciou-se com realização de anestesia nos 

ratos e bloqueio neuromuscular. Isso se deu através da administração intramuscular, na 

região glútea dos animais, de uma solução de cloridrato de cetamina (90mg/Kg) e 

cloridrato de xilazina (5mg/Kg).  

Após anestesiados, permaneceram em decúbito ventral e prosseguiu-se a tricotomia 

da região dorso-cervical desses animais. Em seguida, foi realizada uma queimadura de 

segundo grau em uma área quadriculada de 4,0cm² (2cm x 2cm) sobre setor de pele 

previamente descoberto. 

Esse procedimento foi executado de acordo com o método de escaldo descrito por 

Walker e Manson (1968), expondo o animal em contato com água a 70º C, por 10 

segundos. Nos grupos de tratamento, as feridas foram recobertas pelo dispositivo de HAC-

EDTA. Entretanto, o grupo controle negativo ficou com a ferida exposta, sem curativo e o 

controle tratado somente com HAC-EDTA. 

Ademais, os ratos foram mantidos em observação até que o retorno do animal do 

procedimento anestésico. Após o procedimento cirúrgico, foi realizado o transporte dos 

animais ao biotério com as seguintes recomendações: diluir de 10 gotas de Paracetamol em 

50mL de água por 3 dias e manter os animais nas caixas separadas de acordo com sua 

respectiva identificação. 

Por fim, os animais foram sacrificados 7 e 14 dias após a intervenção cirúrgica 

inicial. Nesse caso, os animais foram sacrifícados por meio de overdose de Halotano, 

anestésico inalante, embebido em algodão, em uma caixa hermeticamente fechada. Desse 

modo, realizou-se a coleta das amostras da área lesionada de cada animal, sendo os 

segmentos de tecido abrangendo toda região do implante fixados em formol 10% para 

posterior realização dos procedimentos histopatológicos. 
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Figura 4.13. Metodologia do ensaio in vivo 

 

 

Fonte: Da autora 

 

4.5.4 Delimitação da área de queimadura 

Para auxiliar a delimitação da área, foi confeccionado uma amostra utilizando 

papelão revestido com papel adesivo transparente para revestir o molde, medindo 2 X 2 cm 

de lado.  

Esse molde foi usado para demarcar com uma caneta cirúrgica a área 2 x 2 (4 cm²) 

previamente tricotomizada na região dorso cervical de cada animal, baseado em  parâmetro 

de cálculo da superfície corpórea, sendo as medidas foram conferidas com auxílio de um 

paquímetro digital. 
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4.5.5 Contenção da área de queimadura 

Com o intuito de evitar durante o processo de escaldo que a queimadura alcançasse 

áreas maiores que os 4cm², as laterais do setor demarcado no dorso de cada animal foram 

revestidas com fita isolante comum e posteriormente compravada a eficácia da técnica. 

 

4.5.6 Implante dos filmes de HAC-EDTA 

Nos grupos controle tratado, tratamento com HAC-EDTA, foram realizados 

implantes dos filmes na região lesionada pela queimadura. Após o implante, todos os 

animais foram mantidos em observação até que o efeito da anestesia geral cessasse. 

Durante o pós-operatório, os animais foram transferidos ao biotério com as 

seguintes recomendações: analgésico, paracetamol (200mg/kg), durante três dias, manter 

os animais em caixas separadas e, concomitantemente a isso, foi monitorada 

periodicamente a recuperação dos ratos. 

 

4.5.7 Utilização de colares elizabetanos e bandagem elástica auto-aderente 

 Utilizou-se para manutenção dos curativos, a fim de evitar o auto traumatismo, 

colares elisabetanos a partir de filmes radiográficos (KEMPER et al., 2015). Esses cones 

restringentes, utilizados no pós-operatório veterinário, impedem ou dificultam movimentos 

do animal os quais possivelmente poderão atrapalhar no processo de recuperação.  

Assim, foram confeccionados colares de 7cm de diâmetro em circunferência maior 

e 3,5 cm em circunferência menor, sendo o revestimento da borda da circunferência menor 

revestido com fio 4mm fixado com cola resistente, a fim de evitar atrito com o pescoço do 

animal e possíveis escoriações. O feixe do colar foi realizado através de velcros 

autocolantes. 

 Além disso, foram aplicadas ataduras elásticas autoaderentes de medida 10cm x 

4,5cm para recobrir as áreas com implante dos curativos. Tal bandagem elástica fornece 

uma compressão controlada, sendo responsável pela imobilização e fixação dos curativos e 

dispositivos.  

Sendo assim, a bandagem protetora permitiu a fixação e proteção dos curativos, 

sendo esta porosa e moldável, permitindo a respiração da pele e o conforto dos animais em 

estudo, além de que a remoção da atadura elástica é realizada sem traumas.      
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4.5.8 Coleta de amostras 

Após o período de implantação dos curativos, os ratos foram sacrificados por 

overdose de halotano. A área de lesão contendo a região do curativo foi retirada e, 

imediatamente, colocadas em solução fixadora de Formol 10% por um período de 24 

horas, em recipientes de vidro, individualmente identificados. 

4.5.9 Processamento histológico do material 

As amostras contendo os implantes de HAC-EDTA para posterior análise 

histológica foram submetidas e preparadas de acordo com as técnicas utilizadas para 

Microscopia de Luz, utilizando-se parafina como meio de inclusão. Desta forma, o 

material foi processado através dos seguintes processos: lavagem; desidratação em 

soluções crescentes de etanol; diafanização em etanol absoluto/xilol na proporção de 1:1 

por 30 minutos, seguida de xilol puro por 60 minutos e embebição em xilol/parafina 

(Histosec-Merck®) à 60ºC na proporção 1:1 por 30 minutos, seguida de parafina líquida 

pura por 3 horas. 

Após essas etapas, os materiais foram colocados em formas de aproximadamente 5 

cm³ e preenchidos com parafina à 60ºC, formando blocos. Esses blocos com os materiais 

incluídos permaneceram em repouso durante 24 horas em temperatura ambiente para o 

endurecimento dos mesmos. 

 Em seguida, foi realizado o aparo dos blocos que seguiram para o processo de 

corte histológico, sendo realizado desidratação em etanol a 70% (24h), etanol a 80% (30 

min), etanol a 95% (30 min) e etanol a 100% (3 tempos de 30 min), sem seguida a 

diafanização em etanol a 100%, xilol (na proporção de 1:1 por 30 min), xilol puro (por 60 

min), seguida de embebiçãoem  xilol e parafina (na proporção 1:1 por 30 min dentro da 

estufa), parafina pura (2 tempos de 90 min) e por fim,  inclusão em parafina líquida à 

temperatura ambiente (70ºC). 

 

4.5.10 Preparação das lâminas e coloração 

Os cortes foram realizados em micrótomo Leica® RM2245 com a espessura de 

3µm. As lâminas com o material histológico foram colocadas em estufa a 40ºC para que o 

excesso de parafina fosse eliminado e assim coradas da seguinte maneira: 

1) Desparafinação: xilol (duas passagens de 20 min); 
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2) Hidratação (em sequência): etanol a 100% (5 min), etanol a 95% (5 min), etanol a 80% 

(5 min), etanol a 70% (5 min), água destilada (várias lavagens); 

3) Coloração com Hematoxilina – Eosina; 

4) Desidratação: etanol a 95% (passagem rápida), etanol a 100% (3 passagens de 5 min). 

5) Diafanização: xilol (3 passagens rápidas); 

6) Montagem permanente; 

 

Os cortes foram fixados entre lâmina e lamínula com o uso de entelan (Merk). 

Quanto à coloração das lâminas, foram utilizados 2 corantes: a hematoxilina, um corante 

básico, que cora os compostos aniônicos (ex: ácidos nucléicos), apresentando uma 

tonalidade azul arroxeado e a eosina, um corante ácido que cora os compostos catiônicos 

(a maioria das proteínas, glicoproteínas ácidas, etc) em tom róseo-avermelhado. 

Corou-se, primeiramente, com hematoxilina (10 min). Em seguida, lavou-se bem a 

lâmina com água corrente (5 min) e depois com água destilada (5 min). Então, foram 

adicionadas em eosina aquosa 0.5% (5 a 10 min) e, na sequência, lavou-se rapidamente 

com água destilada, finalizando o processo de coloração e obtenção das lâminas. 

Por fim, as lâminas foram analisadas histologicamente e posteriormente fotografadas em 

um microscópio óptico (NIKON® – E 800). 

 

   4.5.11 Análise histológica dos implantes 

A região central de cada defeito realizado na região dorso-cervical dos animais em 

estudo representou o objeto de análise histológica. Para este fim, as amostras teciduais 

foram divididas em quatro seções seguindo o plano frontal e cobrindo o comprimento da 

região da área de realização do implante.  

As lâminas foram analisadas em microscópio ótico comum, nos aumentos de 10 e 

40X, e avaliadas segundo o tempo de reparação tecidual, as características da resposta 

inflamatória aguda e necrose tecidual, tempo de reparo e integração entre o dispositivo de 

HAC-EDTA. 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterizações físico químicas 

Os hidrogéis à base de celulose apresentam potencial para serem utilizados para 

fins terapêuticos, como em lesões e doenças da córnea (PATCHAN et al., 2016). Isso pode 

ser justificado pela característica de transparência óptica, aliada a resistência mecânica de 

hidrogéis sintetizados a partir de celulose, sendo derivada de diferentes fontes como 

plantas, algodão e até mesmo bactérias (PATCHAN et al., 2016). 

Uma das características mais importantes dos biomateriais é o estudo da sua 

superfície, e em alguns casos a existência de poros na amostra. A presença de poros na 

superfície ou interconectados em alguns materiais facilitam, por exemplo, a adesão celular 

(DOMINGUES et al., 2016a).   

O objetivo desse ensaio mecânico foi verificar o comportamento mecânico do 

HAC-EDTA intumescido quando submetido à compressão. Essa análise é importante já 

que o material esta sendo testado como biomaterial e existe a possibilidade de ser utilizado 

como uma plataforma para osteocondução, por isso o material precisa ser avaliado 

intumescido. 

 

HAC-EDTA MEMBRANA 

 

Na Figura 5.14 do lado esquerdo nota-se a diferença entre a estrutura mais espessa 

do hidrogel em formato de membrana e do lado direito o filme fino, demonstrando a 

capacidade do hidrogel em ser moldado como diferentes de corpos de prova. Na 

Figura.5.15 A, é possível observar o hidrogel seco fraturado e embora apresente uma 

superfície enrugada (FIG.5.15 B), não apresenta poros nem em sua superfície e nem de 

forma interconectada (FIG. 5.15 C). No entanto nota-se que na fratura do hidrogel 

(FIG.5.15 D) é possível observar pequenos pedaços de material desorganizados, o que 

poderia ser justificado pela estrutura entrecruzada do HAC-EDTA. 
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Figura 5.14. Amostras secas de HAC-EDTA no formato de membrana (esquerda) e filme 

fino (direita) 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 5.15. Microscopia eletrônica de varredura do HAC-EDTA em aumento de 100X ( 

A e C) e 300X (B e D), onde em (A) pode ser observado uma membrana de hidrogel 

seccionada ao meio, sendo possível observar a fratura e em (B) a superfície enrugada. Em 

(C) nota-se região fraturada e superfície sem a presença de poros, enquanto que em (D) é 

possível observar a estrutura do material fraturado de forma desorganizada, devido a 

estrutura entrecruzada do HAC-EDTA. 

 

 

Fonte: Da autora 
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HAC-EDTA FILME 

 

Na imagem 5.16 é possível observar a estrutura do HAC-EDTA filme, sendo muito 

semelhante a estrutura da membrana, mudando somente a espessura. 

 

Figura 5.16. Microscopia eletrônica de varredura do HAC-EDTA em aumento de 100X e 

300X, onde em (A) pode ser observado um filme de hidrogel seccionado ao meio, sendo 

possível observar a fratura e em (B) a superfície enrugada. Em (C e F) nota-se região de 

superfície sem a presença de poros, enquanto que em (D e E) é possível observar a 

estrutura do material fraturado de forma desorganizada, devido à estrutura entrecruzada do 

HAC-EDTA. 

 

 

Fonte: Da autora 
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5.1.2 Análise mecânica de compressão 

 

Imaginando que o HAC-EDTA possa ser utilizado como uma plataforma para 

crescimento de matriz óssea. 

Sendo assim, a análise mecânica de compressão seria muito importante para 

verificar o comportamento da membrana de hidrogel intumescido e seu comportamento 

durante compressão. 

 Na Fig. 5.17 é possível observar que a amostra de HAC-EDTA intumescido em 

água destilada sofreu uma deformação de aproximadamente 80% com célula de carga de 

200N a uma velocidade constante de 3 mm/min em temperatura ambiente. 

 Embora outros testes de compressão com presença de temperatura semelhante a 

corpórea ainda precisem ser feitas, é importante observar que conforme apresentado na 

Figura 5.18 não houve fratura do material, observa-se somente compressão completa da 

amostra, o que pode indicar que mesmo com o material estando intumescido, ainda 

apresentou resistência mecânica durante a análise e não fraturou. 

 

Figura 5.17. Ensaio de compressão mecânica em amostra de HAC-EDTA apresentando 

deformação de aproximadamente 80%. 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 5.18. Durante o ensaio mecânico é possível que mesmo com a amostra de HAC-

EDTA intumescido não foi contatado ruptura da amostra, apenas total compressão. 

 

 

Fonte: Da autora 

5.1.3 Análise Térmica Dinamâmico-Mecâmica por DMA 

 Para a análise de tensão-deformação, foi estipulado um valor de temperatura entre 

35ºC a 45ºC, com a finalidade de estudar o comportamento do material se estivesse em 

contato com corpo humano, cuja temperatura ótima é de 37ºC.  

 O ensaio do HAC-EDTA terminou quando houve o rompimento do corpo de 

prova, nesse caso quando o filme preso à garra se rompeu. (FIG.5.19). Vale ressaltar que 

embora o hidrogel apresente bolhas em sua estrutura, isso não impede que a função de 

carreador de fármaco seja prejudicada, uma vez que isso não exerce uma força capaz de 

romper o curativo. 
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Figura 5.19. Filme de HAC-EDTA rompido após análise de DMA 

 

 

Fonte: Da autora 

 

 Conforme mostra a Figura 5.20, o material inicialmente apresentou valores de 

deformação negativa. Isso acontece porque a garra de tração precisa esticar corretamente o 

corpo de prova em formato de filme e dar início ao ensaio de tração, sendo assim pode 

gerar valores negativos iniciais.  

 Quanto ao resultado do ensaio, observou-se que o HAC-EDTA em filme suporta 

tensão máxima de ruptura de 25 MPa com deformação de 0.2%, quando analisado sob 

temperatura fixa de 37ºC. 
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Figura 5.20. Ensaio de tensão deformação utilizando DMA com faixa de temperatura de 

37ºC. 

 

 Em segunda análise, foi observado que o material altera os seus valores de tensão, 

quando analisados em faixas de temperaturas de 35ºC a 45ºC, suportando tensão máxima 

de ruptura de 14,50 MPa com deformação de 2.3% conforme Figura 5.21. 

 

Figura 5.21. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) do HAC-EDTA de 35ºC a 45ºC. 
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 Um fato interessante é que a celulose foi empregada por WANG et al., 2013, na 

fabricação de esferas de hidrogel compostas por hidrogel e colágeno, neste caso a celulose 

foi utilizada como material de suporte e empregada para melhorar a qualidade mecânica da 

estrutura das esferas de hidrogel. 

  Este resultado demonstra que é um filme com características mecânicas 

interessantes para futuras aplicações. Essa análise foi importante para conhecer o 

comportamento do material com relação às faixas de temperatura e também com relação 

ao seu comportamento mecânico, pois caso o material seja utilizado como um curativo ou 

um dispositivo cutâneo de liberação controlada de fármaco será necessário conhecer esses 

parâmetros.  

 A utilização do DMA já deixou de ser utilizada somente para caracterização de 

polímeros e outros materiais, e pode ser observada na caracterização de tecidos biológicos, 

como é o caso do trabalho dos autores ADEL A. ABDEL-WAHAB VADIM V. 

SILBERSCHMIDT; KHURSHID ALAM, 2010 que utilizaram o equipamento para obter 

magnitudes de armazenamento e módulos de perda para diferentes frequências, onde pode 

ser analisado o comportamento elástico-plástico de tecido ósseo cortical de bovino.  

 A partir do ensaio verificou-se que as magnitudes longitudinal do módulo de 

Young para quatro posições corticais estavam na faixa de 15-24 GPa, enquanto que o 

módulo de elasticidade transversal foi menor - entre 10 e 15 GPa. O hidrogel sintetizado 

nesse trabalho presentou módulo de Young de 643.7 MPa, apresentando menor 

elasticidade que o tecido ósseo cortical bovino.  

 É sabido que os valores de deformação da pele humana variam de acordo com o 

tipo de tecido conjuntivo, com a quantidade de colágeno e com a idade das pessoas. Fato é 

que diferentes tecidos do corpo como tecidos da face, dos braços possuem valores de 

deformação diferentes. 

No DMA, as amostras foram simultaneamente submetidas a uma razão de 

aquecimento, frequência e amplitude idêntica para todas as amostras. Assim é possível 

avaliar mudanças de relaxações moleculares que ocorrem em materiais poliméricos em 

uma ampla faixa de temperatura, o que permite estimar parâmetros moleculares e 

propriedades mecânicas do polímero (HILL, 2000).  

Nesse ensaio é medida a variação da temperatura com a quantidade de energia 

armazenada (módulo de armazenamento) e a energia dissipada (módulo de perda) na 

forma de calor pelo material, a razão entre o módulo de armazenamento e perda é a 
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tangente de delta que permite avaliar as movimentações moleculares do material 

(CALLISTER, 2008; GROENEWOUD, 2001).  

Para efeito de um maior entendimento sobre as propriedades dinâmico mecânicas 

do hidrogel, algumas amostras foram ensaiadas a partir do hidrogel intumescido em água 

(Figuras 5.22; 5.23; 5.24) e outras análises foram realizadas para o hidrogel seco (FIG. 

5.25). São apresentados os resultados do ensaio para o hidrogel nas temperaturas de -50 a 

150° (FIG. 5.22), 50 a 250ºC e  -50 a 250ºC.   

 

Figura 5.22- Resultado de DMA do hidrogel entre -50 a 150°C 
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Figura 5.23- Resultado de DMA do hidrogel entre 50 a 250°C 

 

 

 

 

Figura 5.24- Resultado de DMA do hidrogel entre -50 a 250°C 
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A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que a melhor faixa de 

temperatura para análise foi a de -50 a 250°C (FIG 5.22). O módulo de armazenamento 

(E´) corresponde à resposta elástica, sendo que quanto mais rígido for o material, maior 

será seu módulo de armazenamento, ou seja, maior o módulo elástico do material 

(SANDLER et al., 1998).  

Comparando as Figuras 5.22, 5.23, 5.24 observa-se que o módulo de 

armazenamento em temperaturas negativas (amostra congelada) é maior nas temperaturas 

acima da temperatura ambiente (~ 25ºC). Isso é esperado, visto que, no estado congelado o 

material absorve mais energia elevando assim sua reposta elástica, ou seja, módulo de 

armazenamento. 

O módulo de perda (E”) corresponde à resposta viscosa, de maneira que quanto 

mais flexível maior o módulo de perda do material, e maior sua capacidade de dissipar 

energia mecânica. Analisando os resultados é possível observar que no ensaio de 50 a 

250°C (FIG. 5.23) o módulo de perda apresentou 3 picos em 96,26°C, 132,28°C e 

194,95°C respectivamente.  

No ensaio de -50 a 150°C (FIG 5.24) o pico máximo de E” foi em -24,44°C. Já no 

ensaio de -50 a 250°C (FIG 5.24) foram observados 3 picos de E” em -20,67°C, 139,28°C 

e 198,55°C. 

No ensaio de 50 a 250°C (FIG 5.23) o tan delta também teve 2 picos, 94,56°C e 

213,38°C. Já no ensaio com a faixa de temperatura mais ampla exposto na figura 5,22 (-50 

a 250°C) foram observados 3 picos no tan delta, em 21,87°C, 108,08°C e 213,86°C. Os 

dois primeiros picos são correspondentes a água presente na amostra de hidrogel, sendo a 

primeira da movimentação das moléculas de H2O e a segunda referente a evaporação da 

água. Já o terceiro pico máximo é o referente a transição vítrea (Tg) do acetato de celulose.  

Por se tratar de uma síntese com menor quantidade de EDTAD (1:1) é possível que 

algumas cadeias de acetato de celulose estejam sem entrecruzamento levando assim a 

transição vítrea do acetato de celulose que é em aproximadamente 200ºC (FREITAS et al., 

2017).  

A fim de verificar a influência da água nas transições secundárias apontadas no tan 

delta e a Tg do acetato de celulose, foram realizadas análises no hidrogel seco (FIG 5.25) e 

no acetato de celulose (FIG 5.26) usado na síntese. 
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Figura 5.25- Resultado de DMA do hidrogel seco entre -50 e 250°C 

 

 

 

Figura 5.26- Resultado de DMA do acetato de celulose entre -50 e 250°C 
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Como esperado a amostra de hidrogel seco apresentou apenas um pico de tan delta 

em 222,67°C, comprovando assim a influência da água na amostra. Com a análise no 

acetato de celulose foi possível obter o pico máximo de tan delta em 193,87°C, referente a 

Tg, muito próximo ao encontrado no hidrogel. 

Para efeito de comparação, a figura 5,27 apresenta o tan delta do hidrogel 

intumecido, seco e do acetato de celulose nas temperaturas de -50 a 250°C.  

 

Figura 5.27- Tan delta do hidrogel seco, hidrogel entumecido e acetato de celulose (ac) 

entre -50 e 250°C 
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É possível observar o desaparecimento dos dois primeiros picos no hidrogel seco e 

um deslocamento da Tg do hidrogel em relação ao acetato de celulose. Com o 

entrecruzamento, as cadeias do acetato de celulose vão apresentar restrição na 

movimentação e com isso maior energia para a transição vítrea, aumentando a temperatura 

de Tg. 

5.1.4 Ensaio de espectroscopia de impedância 

A espectroscopia de impedância é uma técnica interessante para caracterização do 

comportamento elétrico de materiais sólidos, como os desenvolvidos em engenharia de 

materiais. 

Umas das características do HAC-EDTA é seu caráter anfótero apresentado por 

SENNA; NOVACK; BOTARO, 2014, onde ainda possibilita novas análises, como por 

exemplo verificar o comportamento elétrico do material. 

Sendo assim, é possível observar na Figura 5.28 que o  comportamento do módulo 

da impedância até aproximadamente 50.000Hz é predominantemente capacitivo, podendo 

ser observado pela presença de uma reta decrescente no gráfico. Neste caso o sistema 

consegue armazenar energia elétrica, caracterizando uma habilidade de conduzir 

eletricidade do hidrogel de armazenar cargas nessa faixa de frequências. 

 

Figura 5.28. Espectro de impedância do HAC-EDTA cujo decaimento da reta apresenta 

capacidade de armazenamento de até aproximadamente 50.000Hz. 
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Acima de 50.000Hz, pode ser observado no módulo da impedância como uma 

linha paralela ao eixo x (FIG 5.29) o comportamento é resistivo, indicando que nessa faixa 

de frequência temos o sistema se comportando mais como um resistor, ou seja, se opõe a 

movimentação de portadores de carga. 

 

Figura 5.29. Espectro de impedância indicando comportamento resistivo do HAC-EDTA 

acima de 50.000Hz. 

 

 

 

O intuito da realização da análise de espectroscopia de impedância, foi entender o 

comportamento do HAC-EDTA sob estímulo elétrico, pois como o material apresenta 

características anfóteras comprovadas, gerou a questão da capacidade de armazenamento 

de carga, verificando a possibilidade do hidrogel estudado nesse trabalho possa ser um 

hidrogel condutor ou eletroativo. 

Isso demonstra que o HAC-EDTA pode ser melhor explorado como material capaz 

de gerar estímulos elétricos e até magnéticos. Assim como foi apresentado por SOLAZZO 

et al., 2019, o HAC-EDTA também poderia ser utilizado como plataforma capaz de gerar 

estímulo elétrico para crescimento de células progenitoras cardíacas ou até mesmo 

utilizado para tratamentos relacionados com estímulo para regeneração óssea 

(HERMENEGILDO et al., 2019). 

Outra possibilidade de aplicação seria voltada para a medicina regenerativa, onde 

os hidrogéis já são plataformas conhecidas para serem utilizados como reguladores de 
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módulo da interface neural (BAGHERI et al., 2019), sendo assim, uma vez que foi 

comprovado que o HAC-EDTA apresenta módulo de armazenamento de carga, poderia ser 

melhor testado para novas aplicações como plataforma eletroativa para o crescimento e 

proliferação da atividade celular neural. 

 

 5.1.5 ICP - Espectrofotometria de absorção atômica 

Durante alguns experimentos in vitro utilizando somente o HAC-EDTA puro como 

controle tratado e a placa de Poliestireno como controle negativo, foi observado que nas 

primeiras 24h de contato das células com o HAC-EDTA havia queda na atividade celular 

das linhagens em estudo, que em sua maioria eram células mesenquimais ou osteoblastos.  

Importante ressaltar que nesse tipo de experimento, o meio de cultura é trocado a 

cada 48h, no intuito de repor os nutrientes sintetizados pelas células durante o 

desenvolvimento. Porém, após o tempo de 3 dias de cultura, observou-se que a atividade 

celular superava muitas vezes o controle negativo, chamando a atenção para esses 

resultados. 

Como o HAC-EDTA apresenta caráter anfótero, foi necessário estudar qual era a 

interação desse material com o meio de cultura utilizado no experimento, o DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium), rico em glicose e demais nutrientes necessários 

para o desenvolvimento celular in vivo. Diante dessa dúvida foi realizado um ensaio de 

espectrofotometria de absorção atômica para verificar se o hidrogel estava de fato 

interagindo com o DMEM, e com base nos resultados observados na Figura 5.30, pode-se 

observar interação com cálcio presente no meio de cultura. 
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Figura 5.30. Espectro de absorção atômica onde comprova a interação do HAC-EDTA 

com o cálcio presente no meio de cultura DMEM, nos tempo de 24h, 7 e 14 dias. 

 

 

Após 24h de análise do DMEM utilizado em contato com o HAC-EDTA, observa-

se que a presença de aproximadamente 0,65mg Ca/L, enquanto que na placa de 

Poliestireno (meio de cultura com células) apresentou valores de aproximadamente 

1,05Ca
2+

 mg/L, comprovando que já nas primeiras 24h o hidrogel havia retirado parte do 

Ca
2+

 do meio de cultura, prejudicando assim a atividade celular das células, uma vez que o 

meio de cultura puro, apresenta valores de 12,6mg Ca/L. 

Após 7 dias de experimento nota-se uma mudança no comportamento do hidrogel, 

onde o meio em contato com o hidrogel apresenta uma quantidade de Ca
2+

 superior ao 

meio de cultura do controle negativo, ainda que ambos meios tenham sido trocados a cada 

48h e sintetizados pelas células. 

O mesmo comportamento se estendeu até os 14 dias de experimento, onde o meio 

em contato com o hidrogel continuou apresentando valores de concentração de Ca
2+

 

superiores aos valores do controle negativo, o que indica que durante o ensaio de cultura 
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celular houve liberação controlada do cálcio saturado no início do experimento, 

justificando esse aumento de concentração de cálcio após 7 dias de experimento. 

Outro resultado muito importante para o entendimento da dinâmica de liberação do 

HAC-EDTA foi a concentração de magnésio (FIG.5.31) presente no meio de cultura, onde 

durante as primeiras 24h observou-se que no meio de cultura em contato com o HAC-

EDTA havia menos de 0,1mg Mg/L, quando que no meio do controle negativo havia uma 

concentração em torno de 0,2 mg Mg/L.  

Normalmente a concentração de Mg
2+

 do DMEM puro é de aproximadamente 

0,3Mg
2+

(mg/L), porém após 7 dias de experimento, o meio de cultura em contato com o 

hidrogel apresentou valores em torno de 0,45mg Mg/L, enquanto que o meio do controle 

negativo se manteve em torno de 0,35mg Mg/L. 

Já no tempo de 14 dias os valores ficaram entre 0,3 e 0,36mg Mg/L nos 3 tipos de 

amostras analisadas. O que também e possível comprovar que houve liberação controlada 

durante os tempos superiores a 7 dias, justificando assim o decaimento da atividade celular 

nos tempos inferiores a 3 dias e o aumento da atividade celular após o mesmo tempo. 

 

Figura 5.31. Espectro de absorção atômica onde se comprova a interação do HAC-EDTA 

com o magnésio presente no meio de cultura DMEM, nos tempo de 24h, 7 e 14 dias. 
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5.1.6. Ensaio microbiológico – Liberação de Antibiótico Moxifloxacina 

 Os ensaios de liberação controlada foram realizados em meio aquoso para 

intumescimento do hidrogel com o medicamento, visando possível interação entre ambos. 

Como pode ser observado nos resultados apresentados na figura 5.32, foi 

comprovado a interação do antibiótico, uma vez que este foi eficaz na morte de bactérias 

de cepas diferentes utilizadas nesse experimento. 

Esse resultado pode estar relacionado com a interação dos grupos da função 

carboxila do medicamento e com o hidrogênio do grupo amina, podendo realizar ligações 

de segunda ordem com os grupos OH do hidrogel. 

No ensaio de liberação controlada do antibiótico Moxifloxacina observou-se que o 

fungo Candida albicans foi resistente ao fármaco liberado pelo hidrogel, como mostra a 

Figura 5.32. 

 

Figura 5.32. Ensaio microbiológico utilizando Candida albicans  como microrganismo de 

referencia onde (1) é  Controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com Moxifloxacina, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril. 

 

 

Fonte: Da autora 
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Em contrapartida, a liberação controlada utilizando moxifloxacina foi eficaz com 

relação a cepa de Escherichia coli, que apresentou formação de halo (FIG. 5.33) nos 

materiais que interagiram com o medicamento. 

 MAKKAR; PATRI, 2017 em seu trabalho utilizaram a mesma medicação para 

avaliar a capacidade de liberação controlada do seu material, ou seja, nanopartículas de 

PLGA-moxifloxacina utilizando vitamina E-TPGS omprovando sua eficácia 

antimicrobiana contra Enterococcus faecalis. Os autores utilizaram outro material para 

realizar avaliação comparativa desta formulação,  fazendo uso de hidróxido de cálcio e 

hidrogel de quitosana-moxifloxacina em placas de cultura. O mesmo resultado eficaz pode 

ser comprovado em relação ao HAC-EDTA carreado com moxifloxacina em cepas de 

Pseudomonas aeruginosa (FIG. 5.34) e Staphylococcus aureus (FIG. 5.35). 

 

Figura 5.33. Ensaio microbiológico utilizando Escherichia coli como microrganismo de 

referencia onde (1) é controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com Moxifloxacina, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de PAM, 

hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (5) Antibiograma AMO – Amoxicilina 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 5.34. Ensaio microbiológico utilizando Pseudomonas aeruginosa como 

microrganismo de referencia onde (1) é controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com 

Moxifloxacina, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo 

de PAM, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de 

PAM, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (5)Antibiograma TOB- 

tobramicina. 

 

 

Fonte: Da autora 
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Figura 5.35. Ensaio microbiológico utilizando Staphylococcus aureus como 

microrganismo de referencia onde (1) é controle negativo, (2) Disco HAC-EDTA com 

Moxifloxacina, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril, (3) fragmento amorfo 

de PAM, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (4) fragmento amorfo de 

PAM, hidratado por 1 hora com salina fisiológica estéril e (5) Antibiograma TOB- 

tobramicina. 

 

 

Fonte: Da autora 

 

 

5.1.7 Ensaio de simulação de interação e intumescimento de exsudato artificial 

 Para avaliar se houve interação química entre a proteína e as cadeias do HAC-

EDTA, foi realizado ensaio de FTIR, onde em 1.630, 94 cm
-1

 pode ser observado um pico 

característico dessa interação (FIG.5.36) 
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Figura 5.36: FTIR HAC-EDTA carreado com proteína (BSA) 

 

 

 

 

5.18 Quantificação de proteína por Bradford 

 

O ensaio de intumescimento do hidrogel no exsudato artificial (tabela V.2) 

demonstra que mesmo em meio rico em proteína, o hidrogel foi capaz de aumentar a sua 

massa, corroborando com o resultado do FTIR 

 

Tabela V.2. Massa (mg) das amostras antes e após contato com o exsudato artificial 

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Hidrogel seco 0,0024g  0,0018g 0,0030g 

Hidrogel após 24h 0,0033g 0,0027g 0,0041g 

 

  

A quantificação de proteína por ensaio de Bradford apresentou resultados 

inversamente proporcionais, onde quanto menor a concentração de SFB, maior a 

concentração de proteína presente no hidrogel (FIG 5.37). 

 

Figura 5.37: Resultado do ensaio de Bradford 
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  Esse resultado é um indicativo de que o hidrogel interage com a proteína presente 

em todas as concentrações, sendo evidenciado pelos valores dos comprimentos de onda. 

 

5.2 Microscopia Confocal de Varredura à Laser 

 

5.2.1 Ensaio de saturação de Ca
2+

 e do Mg
2+

 

Corroborando com os resultados do ICP, é possível observar que a interação do 

Ca
2+

 e do Mg
2+

 presentes no meio de cultura durante o ensaio in vitro afetaram a atividade 

celular, podendo ser observado pelas imagens de morfologia celular por microscopia 

confocal de varredura à laser. 

O ensaio de viabilidade celular utilizando os filmes de HAC-EDTA como 

plataformas de crescimento celular e meio de cultura com Ca
2+

 e do Mg
2+

 mostrou que nas 

primeiras 24 horas as células mesenquimais apresentam dificuldade de adesão. 

É possível observar menor quantidade de células aderidas à superfície do hidrogel, 

o que corrobora com o resultado do ICP onde a falta de Ca
2+

 e do Mg
2+ 

interfere 
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diretamente na atividade celular, uma vez que o HAC-EDTA remove o Ca
2+

 e do Mg
2+

, 

dificultando a adesão celular.  

No entanto, nos resultados posteriores pode ser observado que há aumento de 

quantidade de células na superfície do material, bem como sua morfologia correspondente 

com adesão celular, apresentando aspecto espraiado.  

Ainda que desde o começo do experimento o meio de cultura DMEM tenha sido 

trocado a cada 48h, não se comprovou o decaimento da atividade celular antes de 7 dias de 

tempo de cultura e, após esse tempo, um aumento na atividade celular, bem como na 

quantidade de células aderidas a superfície do material, no tempo de 14 dias (FIG. 5.38). 

Esse resultado justifica a liberação controlada do hidrogel ao longo do tempo, retirando 

Ca
2+

 e o Mg
2+

 do meio e liberando novamente. Porém, a troca de meio justifica uma 

possibilidade do hidrogel apresentar valores maiores de concentração de Mg
2+

 quando 

comparado com a concentração do DMEM do controle tratado, corroborando com o 

resultado do ICP.  

  Sendo assim a troca de meio de cultura a cada dois dias, onde um novo meio de 

cultura completo é substituído pelo meio de cultura que já interagiu com o hidrogel e com 

as células, auxilia no aumento da concentração de Ca
2+

 e do Mg
2+

 ao longo do tempo. Uma 

possibilidade de evitar o estresse celular durante as primeiras 24h de cultivo celular é 

saturando os filmes de hidrogel antes dos ensaios de viabilidade celular. 
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Figura 5.38. Análise da microscopia de confocal de células ASC aderidas no HAC-EDTA 

nos tempos de cultura de 1, 7 e 14 dias. (A) Células no tempo de 1dia com baixa 

concentração de Ca
2+

 e Mg
2+

. (B) Após aumento de concentração de Ca
2+

 e Mg
2+

, e (C) 

representa o tempo de 14 dias, onde as células aumentaram em quantidade e continuam ter 

morfologia adequada do tipo celular. 
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O número de células em função do tempo em dias foi tratado matematicamente.  A 

figura 5.39 mostra os modelos de parâmetros de ajuste exponencial, ajuste sigmoidal e 

modelo sigmoidal ajustado. 

 

Tabela V.3- Concentração de Ca e Mg (g/ml) em função do tempo em dias, número de 

células e desvio padrão (dp). 

 

 

Figura 5.39- Modelos de parâmetros de ajuste exponencial, ajuste sigmoidal e modelo 

sigmoidal ajustado. 
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Em 14 dias não parece o limite de crescimento, com aparente mudança na curva em 

torno dos 16 dias e limite em 21 dias.  

A análise da microscopia de confocal também foi utilizada para caracterizar a 

morfologia do HAC-EDTA quando utilizado como plataforma celular, apresentando em 

sua superfície as células aderidas.  

Arcabouços de hidrogéis de celulose de origem bacteriana foram produzidos por 

FAVI et al., 2013, como ferramentas para tratamentos de doenças de tecido conjuntivo, 

como a osteoartrite. Para este estudo foram utilizadas células-tronco mesenquimais que 

aderiram aos arcabouços, se diferenciaram e se proliferaram, demonstrando que o material 

é citocompatível. 

Quando consideradas as análises de MEV, onde não foi observada presença de 

poros na superfície do HAC-EDTA, houve a dúvida em saber se esse material seria 

adequado para o crescimento celular, sendo assim, com o auxílio da microscopia de 

confocal pode ser comprovado que embora o HAC-EDTA não apresente poros em sua 

estrutura, houve adesão celular na sua superfície da amostra. 

Essa avaliação foi muito importante para que se pudesse demonstrar a possibilidade 

de utilizar o HAC-EDTA como plataforma para adesão celular, como pode ser observado 

na (FIG. 5.40), onde na parte inferior da imagem o hidrogel é representado na cor branca, 

enquanto que nas cores azuis e vermelhas são representadas as células aderidas somente na 

superfície do material, e vale ressaltar que é possível observar uma grande quantidade de 

células o que representa possível afinidade entre material e célula. 

 

Figura 5.40. Reconstrução 3D do HAC-EDTA por Microscopia Confocal de Varredura à 

Laser onde é possível observar adesão celular (azul e vermelho) na superfície do hidrogel 

(branco). 
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5.3 Liberação de Sinvastatina 

 

O HAC-EDTA é um polímero que possui cadeias com ligações cruzadas, e suas 

cadeias poliméricas estão ligadas entre si por intermédio de segmentos de cadeias unidas 

por forças primárias do tipo covalentes.  O material é composto por acetato de celulose 

com grau de substituição (GS) 2,5 e EDTA (sigla do inglês, Ethylenediaminetetraacetic 

dianhydride) sendo o acetato de celulose a base principal do hidrogel (FIG. 5.41).  

Esse ensaio teve como sua principal função verificar o comportamento do HAC-

EDTA carreado com sinvastatina em meio aquoso (FIG. 5.42), apresentando seus valores 

máximos e mínimos de liberação da concentração do medicamento no meio com relação 

ao tempo. A análise por FTIR comprova que a estrutura química da sinvastatina apresenta 

grupos polares e além disso, os grupos OH podem fazer ligações de H com grupos 

funcionais do HAC-EDTA, principalmente com o EDTAD, um agente quelante. 

 

 

Figura 5.41: Esquema da estrutura química da sinvastatina e do HAC-EDTA 
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Figura 5.42: FTIR HAC-EDTA carreado com Sinvastatina 

 

 

 

A incorporação da sinvastatina no hidrogel que ficou em contato, por 24h, com 

solução de concentração 1 mg/mL do fármaco (FIG. 5.43) 
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Figura 5.43. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato por 24h, 

com a solução 1 mg/mL  

 

 

 

É possível observar que as amostras de hidrogéis apresentaram um comportamento 

de incorporação da sinvastatina semelhante. 

 Isso poderia ser atribuído à homogeneidade das amostras, uma vez que todas 

pertencem a mesma síntese, indicando que o processo realizado para a obtenção dos 

hidrogéis é eficiente e produz materiais com estrutura similares entre eles. Além disso, a 

incorporação da sinvastatina, para a concentração de 1mg/mL, onde as amostras em 

triplicata foram analisadas a partir de suas médias, onde se obteve o valor de  incorporação 

de aproximadamente de 77,3%. 

A Figura 5.44 ilustra a incorporação da sinvastatina no hidrogel que ficou em 

contato, por 24h, com a solução à 10 mg/mL. 
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Assim como observado na Fig.5.43, é possível observar também na Fig. 5.44, que 

as amostras de hidrogéis apresentaram um comportamento de incorporação da sinvastatina 

semelhante. Isso poderia, novamente, ser atribuído a homogeneidade das amostras, 

indicando que o processo realizado para a obtenção dos hidrogéis é eficiente e produz 

materiais com estrutura química regular. Além disso, a incorporação da sinvastatina, para a 

concentração de 10mg/mL, é de aproximadamente de 82,9%. 

A Figura 5.45 ilustra a incorporação da sinvastatina no hidrogel que ficou em 

contato, por 24h, com a solução à 50 mg/mL.  

 

Figura 5.45. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato, 

por 24h, com a solução 50 mg/mL 

 

 

  

A incorporação da sinvastatina, para a concentração de 50 mg/mL, é de 

aproximadamente de 79,0%. 

A Fig. 5.46 ilustra a incorporação da sinvastatina no hidrogel que ficou em contato, 

por 24h, com a solução 100 mg/mL. 
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Figura 5.46. Incorporação da sinvastatina no HAC-EDTA que ficou em contato, por 24h, 

com a solução 100 mg/mL  

 

 

 

É possível observar que a amostra de HAC-EDTA que ficou imersa por 24h na 

solução de sinvastatina com concentração de 1mg/mL foi a que apresentou a menor 

liberação. Além disso, foi possível observar que as amostras de hidrogéis que ficaram 

imersas, pelo mesmo período de tempo, em soluções com concentrações maiores de 

sinvastatina (10, 50 e 100 mg/mL) não apresentaram diferença no perfil (FIG. 5.47) e na 

quantidade de sinvastatina liberada, o que demonstrou a quantidade impregnada não 

interferiu no processo de liberação da sinvastatina para o meio. 
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Figura 5.47. Curva comparativa de liberação de sinvastatina nas concentrações de 1, 10, 50 

e 100mg/mL nas amostras de HAC-EDTA. 

 

 

 

É possível observar na Figura 5.48 que ocorre uma liberação rápida da sinvastatina, 

até cerca de 4h e posteriormente, há uma diminuição na taxa de liberação da sinvastatina, 

mostrando uma tendência de estabilização da mesma.  

Outro ponto relevante a ser observado é que apesar da elevada porcentagem de 

incorporação da sinvastatina no hidrogel (~77,3%), a liberação é extremamente baixa, o 

que pode ser justificado pela a estrutura química da sinvastatina, que apresenta muitos 

grupos polares e além disso, os grupos OH podem fazer ligações de H com grupos 

funcionais do HAC-EDTA, principalmente com o EDTAD, um agente quelante, que foi 

utilizado para modificar a estrutura do acetato de celulose, passando de um termoplástico 

para um termorrígido. 

A Figura 5.47, é possível observar um perfil de liberação de sinvastatina 

semelhante, onde inicialmente ocorre uma liberação rápida da medicação, até o tempo de 

5,5 h e posteriormente, há uma diminuição na taxa de liberação da sinvastatina, mostrando 

uma tendência de estabilização da mesma.  
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Figura 5.48. Curva comparativa de liberação de sinvastatina nas concentrações de 1, 10, 50 

e 100mg/mL das amostras de HAC-EDTA com tempo de liberação de até 6 horas. 

 

 

 

 

 

As amostras de HAC-EDTA que ficaram em contato com a solução de sinvastatina 

com concentração de 1mg/mL, apresentou elevada porcentagem de incorporação da 

sinvastatina no hidrogel (77,3%), porém a liberação é extremamente baixa, ou seja, os 

valores da liberação controlada de sinvastatina se estabilizaram em aproximadamente 

0,022mg/mL, enquanto que na liberação com concentração de 1mg/mL foi de 

aproximadamente 0,006mg/mL, o que podemos concluir que há uma maneira de controlar 

os níveis máximos de liberação de sinvastatina. 

Pensando na aplicação do HAC-EDTA como um dispositivo de liberação 

controlada, o fato de poder controlar o tempo e a concentração do fármaco faz com esse 

material seja uma plataforma interessante e eficaz para essa aplicação, uma vez que 

observando o perfil de liberação da sinvastatina é possível pensar que a estabilização de 
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liberação controlada possa apresentar efeito benéfico em tratamentos onde sejam 

necessários valores controlados para perfil terapêutico.  

Ainda sobre o perfil de liberação, deve ser levado em conta que o HAC-EDTA é 

um material tridimensional cuja presença de EDTAD em sua estrutura, auxilia na interação 

do fármaco com o material devido sua característica anfôtera (MELERO et al., 2019), no 

entanto, sabe-se que a sinvastatina apresenta estrutura polar e provavelmente quando 

ocorreu a saturação de sinvastatina ligada ao hidrogel, uma fração pode ter sido retirada 

devido a ligações fracas ou até mesmo presentes no meio em que o hidrogel foi 

intumescido. 

Portanto, isto poderia estar relacionado, novamente, a interação da sinvastatina com 

o EDTA, um agente quelante, que foi utilizado para modificar a superfície do acetato de 

celulose. 

 

 

5.4 Viabilidade Celular  

A análise da viabilidade com o MTT avalia a atividade mitocondrial pela redução 

do MTT em formazan um pigmento avermelhado que é identificado e quantificado no 

espectrofotômetro. Assim, a análise deste trabalho permitiu avaliar a capacidade das 

mitocôndrias das células em manter seu metabolismo na presença da sinvastatina sendo 

gradativamente liberada pelo HAC-EDTA.  

Em casos de reparo tecidual ósseo, há dois tipos de células principais que 

aumentam sua atividade celular ou sofrem diferenciação, os osteoblastos e as células 

mesenquimais residentes ao redor da lesão.  

Conforme observado na Figura 5.49, os osteoblastos tiveram pequena redução da 

atividade mitocondrial quando comparado com o controle tratado, onde é utilizado 

somente o HAC-EDTA sem tratamento em todos os tempos de cultivos analisados.  
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Figura 5.49. Viabilidade celular de osteoblastos de rato. Valores expressos em absorbância 

do MTT. 

 

No entanto, na Figura 5.49, a viabilidade celular das células mesenquimais 

diminuiu nas concentrações de 10, 50 e 100mg e se manteve alta na concentração de 

1mg/mL após 1 e 3 dias. Quando comparado com os osteoblastos, observa-se que as 

mesenquimais são células mais sensíveis a presença da sinvastatina.  

Por ser observado que nos tempos de 3 dias há aumento da viabilidade celular, 

porém aparenta ser dose dependente. 

O controle tratado na figura 5.50 é levemente aumentado com relação aos grupos 

tratados com a Sinvastatina ao 7º dia. Peculiarmente não há diferença entre os grupos 

tratados ao final dos 7 dias e isso significa que tanto a maior quanto a menor concentração 

testada não interferiram no crescimento celular dos osteoblastos.  

Na Figura 5.50, o estudo da viabilidade celular em células mesenquimais de rato 

mostrou baixíssima absorbância do MTT o que é indicativo de morte celular na análise 

após 7 dias, exceto no grupo do controle negativo, onde não há nenhum tratamento, 

somente contato com a placa de poliestireno, o qual é esperado para este grupo por não ter 

tido nenhuma interferência seja do material ou do fármaco.  
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Figura 5.50. Viabilidade celular de células mesenquimais de rato. Valores expressos em 

absorbância do MTT. 

 

Assim, observou-se baixa viabilidade das células mesenquimais de todos os grupos 

tratados. Embora a literatura indique que as células embrionárias sejam estimuladas pela 

sinvastatina (Qiao et al, 2011), não há dados sobre a resposta das células mesenquimais 

para este mesmo fármaco em modelos de células de ratos. 

É importante ressaltar que em todos os tempos, o controle tratado apresentou 

resultados favoráveis a viabilidade celular e no tempo de 7 dias, apresentou atividade 

celular semelhante ao controle negativo, o que foi comprovado em literatura (MELERO et 

al., 2019), onde esse comportamento acontece em vários ensaios que envolvam células, 

pois o hidrogel é saturado com os sais presentes no meio de cultura e após tempos 

posteriores realiza liberação controlada, aumentando assim a atividade e a viabilidade 

celular. 

 

5.4.1 Análise da expressão de fosfatase alcalina 

O estudo de fosfatase alcalina (FA) nos dois tipos celulares analisados foram de 7, 

14 e 21 dias. A fosfatase alcalina (FA) é uma enzima hidrolase mais ativa em soluções 

alcalinas que em sua forma óssea, é secretada pelos osteoblastos, principalmente na 

infância até o término do estirão puberal, quando então a forma da FAO hepática passa a 

ser a mais abundante.  
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Hoje ainda é usada como marcador de formação óssea, porém, também pode 

apresentar elevação em alterações onde a reabsorção óssea predomina sobre a formação 

(SARAIVA, LAZARETTI-CASTRO 2002). A fosfatase alcalina é a principal molécula 

indicativa de aumento da atividade dos osteoblastos caso estejam sendo estimulados a 

sintetizar matriz óssea.  

Além disso, tempos mais longos de cultivo são necessários em virtude da expressão de FA 

ser mais tardia, caso o fármaco esteja estimulando alguma diferenciação. Nesse estudo, o 

ensaio de expressão da FA nos permitiu analisar se houve interferência positiva da droga 

estudada e se através da FA as células estariam estimulando a mineralização óssea em caso 

de reparo tecidual.  

Na análise de FA com osteoblastos (FIG. 5.49) observamos que somente após 21 

dias houve aumento da expressão de FA em todas as concentrações quando comparado 

com os controles. Peculiarmente as concentrações de 1 e 10 apresentaram valores altos 

com 7 dias e 21 dias, respectivamente.  

O resultado foi satisfatório e realmente demonstrou que a liberação de sinvastatina 

induziu a atividade dos osteoblastos de rato, conforme a literatura demostrou para 

osteoblastos segundo Chen et al (2010). 

 Peculiarmente na Figura 5.50, observamos que as células mesenquimais não foram 

responsivas a sinvastatina ou ao material, muito menos nos controles não houve nenhum 

tipo de expressão com índices de absorbância de detecção confiável (>0,1), no qual todos 

os grupos testados se mantiveram no limite mínimo de detecção da FA, o que é indicativo 

que as células mesenquimais não sofreram nenhum tipo de diferenciação até 21 dias em 

cultivo.   

Segundo revisto por Ohata e Ozono (2014) as células mesenquimais se diferenciam 

em osteoblastos após vários fatores de transcrição estarem envolvidos, o qual requer 

múltiplos estímulos para a diferenciação ocorrer.  

Portanto com base nos resultados obtidos, a presença da sinvastatina sendo liberada 

gradualmente no meio conforme observado nos ensaios de liberação, induziram a atividade 

apenas dos osteoblastos enquanto que não houve resposta às células mesenquimais (FIG 

5.53 e 5.54).  

O modelo estabelecido utilizando o HAC-EDTA para este trabalho demonstrou que 

a liberação gradual a longo prazo da sinvastatina pode induzir a um aumento da atividade 

osteoblástica igualmente por maiores períodos (FIG.5.51 e 5.52).  
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Figura 5.51. Avaliação da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de rato. Cada 

grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, respectivamente. 
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Figura 5.52. Avaliação estatística da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de rato. 

Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 
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Figura 5.53. Avaliação da liberação de fosfatase alcalina de células mesenquimais de 

rato. Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 
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Figura 5.54. Avaliação estatística da liberação de fosfatase alcalina de osteoblastos de rato. 

Cada grupo de colunas representa da esquerda para a direita, 7, 14 e 21 dias, 

respectivamente. 
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5.5  Ensaio In vivo 

 

5.5.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA DAS LESÕES 

 

A análise macroscópica da lesão (FIG. 5.55) foi um dos parâmetros utilizados para 

a verificação da presença de exsudato na lesão, além de também avaliar a integridade da 

lesão após os tempos de tratamento, observando a presença de pelos, retração da lesão e 

cicatrização. 

 

 

Figura 5.5.5: Avaliação macroscópica do controle negativo onde (A) é o tratamento de 7 

dias e (B) o dia 14 dias. 

 

A lesão não apresentou características de retração após 7 dias, no entanto após 14 

dias houve pequena retração de cerca de 20%. No tratamento de 7 dias há presença de 

discreto exsudato e após 14 dias a lesão se apresenta seca com crosta difusa em toda 

extensão da lesão. É possível observar presença de pelos nas regiões de margem. O 

contorno da margem é irregular, sugerindo contração discreta da lesão. 

Por se tratar de um curativo úmido, é possível observar a aparência da lesão no 

tratamento de 7 dias com controle tratado (FIG. 5.56) e comparar com exsudato seroso, no 

entanto a avaliação histológica demonstra que não houve processo inflamatório acentuado, 

embora nessa etapa do tratamento não tenha sido possível visualizar sinais de recuperação 

após 7 dias.  

A área de lesão se apresentou úmida em toda sua extensão devido às características 

de intumescimento máximo do HAC-EDTA, o que poderia até ter favorecido a migração 
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celular e a aceleração da cicatrização. Não foi observado indícios de retração no 

tratamento de 7 dias., apresenta-se com maior. 

 

Figura 5.56: Avaliação macroscópica do controle tratado onde (A) é o tratamento de 7 dias 

e (B) o dia 14 dias. 

 

Com 14 dias, percebe-se presença de retração da lesão em 40% quando comparado 

ao controle negativo, com presença de crosta central sobre a lesão ocupando cerca de 30% 

da área em reparo. Pelos presentes nas bordas. 

 

5.5.2 ANÁLISE HISTOLÓGICA 

 

CONTROLE NEGATIVO 7 DIAS  

Na Figura 5.57, há presença de epiderme neoformada com estratificação baixa ou 

inexistente associada à margem da lesão, sem indícios de reepitelização em direção ao 

centro da lesão. Em nenhuma das amostras há regeneração completa da epiderme, 

verificando-se presença de camada córnea delgada e esparsa.  

Quanto à estrutura da pele, na Figura 5.58 é possível observar a presença de 

infiltrado inflamatório na camada papilar, porém não acentuado, rico em leucócitos, com 

predominância de macrófagos. Os folículos pilosos são escassos no corte histológico 

presente e há presença de flictemia intra epidérmica. 
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Figura 5.57. Controle negativo 7 dias, aumento de 10x, escala 1000 µm 

 

 

Figura 5.58. Corte histológico do controle negativo com tempo de 7 dias, com presença de 

flictemia intra dérmica e infiltrado inflamatório, aumento de 10x, escala 1000 µm 
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 Uma das características mais interessantes do tratamento controle negativo foi a ausência 

de folículos pilosos em toda extensão do corte histológico da pele (FIG 5.59), o que significa 

que houve destruição folicular. Há presença de fibrose em todo corte. 

 

Figura 5.59. Corte histológico do controle negativo com tempo de 7 dias, com presença de 

fibrose e ausência de folículos pilosos, aumento de 10x, escala 1000 µm 

 

CONTROLE NEGATIVO 14 DIAS  

Verifica-se um processo de regeneração epitelial quase completo nas bordas da 

ferida, com epiderme, no geral, irregular (FIG 5.60). A derme reticular apresenta-se rica 

em células fibroblásticas formando uma faixa subjacente à neoepiderme, com feixes 

colágenos finos, irregulares, próximos entre si, facilmente discerníveis quando comparadas 

em relação à derme reticular das áreas adjacentes não lesionadas nas quais os feixes 

colágenos são mais espessos com menos tecido intersticial.  

Já a derme papilar é evidente de aspecto frouxo e edemaciado com tecido de 

granulação. A amostra apresenta infiltrado inflamatório discreto, papilas dérmicas e cristas 

epidérmicas presentes, folículos pilosos inexpressivos e com presença de fibrose ao redor. 

Na superfície da lesão é possível a verificação de crosta extensa. 
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Figura 5.60. Corte histológico do controle negativo com tempo de 14 dias, com presença de 

fibrose ao redor dos folículos pilosos, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

 

Em toda extensão do corte histológico do tempo controle negativo 14 dias é 

possível observar que a destruição folicular está presente no tecido, bem como presença de 

fibrose tecidual. 

Isso pode ser explicado devido à presença de exsudato durante todo processo, pois 

o exsudato presente na lesão, quando não é controlado passa a exacerbar a reação 

inflamatória do tecido, causando a destruição folicular (FIG 5.61) e o aumento da formação 

de fibrose tecidual (CERQUEIRA; PIRRACO; MARQUES, 2016; LOHANA; HASSAN; 

WATSON, 2014). 
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Figura 5.61. Corte histológico do controle negativo com tempo de 14 dias, com presença de 

fibrose em toda extensão da lâmina e ausência de folículos pilosos, aumento de 10x, escala 

1000 µm 

 

 

CONTROLE TRATADO 7 DIAS  

A epiderme apresenta regeneração ainda irregular e superficial em sua extensão 

(FIG 5.62). Verifica-se também ausência de exsudato e nenhum folículo piloso ao centro, 

esparsos em bordas. Não há presença de infiltrado inflamatório evidente. A derme 

profunda apresenta-se sem alterações.  

No tratamento controle tratado de 7 dias, Figura 5.63 há presença de folíclo piloso 

íntegro, estrutura de glândula sebácea presente. O mesmo pode ser evidenciado na Figura 

5.64. 
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Figura 5.62. Controle tratado 7 dias com ausência de exsudato aumento de 10x, escala 1000 

µm 

 

 

Figura 5.63. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro e glândulas 

sebáceas, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

 

Controle positive – 7 dias 
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Figura 5.64. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro em toda 

extensão da lâmina, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

 

CONTROLE TRATADO 14 DIAS  

Regeneração parcialmente completa em quase toda a extensão de lesão adjacente à 

crosta presente. Em relação ao centro da lesão, evidencia-se uma crosta mais intermitente e 

delgada em relação às áreas de margem (FIG 5.65).  

Verifica-se também a presença de faixa de células fibroblastóides subjacentes às 

camadas distintas da epiderme neoformada, sendo esta com papilas dérmicas ou cristas 

epidérmicas ausentes ou pouco evidentes, mas presença significante de células prismáticas 

provenientes da camada basal.  

Ademais, em algumas regiões focais da lesão ainda há limites indistintos entre a 

epiderme e a derme superficial (FIG 5.66), a angiogênese é bem evidente devido a rede 

capilar bem desenvolvida e infiltrado inflamatório ausente. Quanto à camada reticular, os 

folículos pilosos e os adipócitos são evidentes e há presença de glândulas sebáceas 

aparentes (FIG X5.67). 
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Figura 5.65. Controle tratado 14 dias com ausência de infiltrado inflamário e angiogênese 

presente, aumento de 10x, escala 1000 µm 

 

 

 

 

Figura 5.66. Controle tratado 14 dias com presença de folículo pilosos íntegros e bulbo 

capilar, aumento de 10x, escala 1000 µm. 
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Figura.5.67. Controle tratado 7 dias com presença de folículo piloso íntegro e glândulas 

sebáceas, aumento de 10x, escala 1000 µm. 

 

 

5.5.3 DISCUSSÃO COMPARATIVA DOS RESULTADOS estudo in vivo 

Ao longo da história, diversos tratamentos têm sido prescritos para a redução de 

danos resultantes de queimaduras (CUTTLE et al., 2009). Recentemente, o uso de 

polímeros biorreabsorvíveis associados a recursos naturais vem se destacando na área 

médica uma vez que representam uma alternativa viável para casos em que a regeneração 

tecidual é fortemente comprometida.  

Além disso, são biocompatíveis e os produtos gerados na sua degradação não são 

tóxicos (BARROS, 2015).  Com base nos achados da literatura, utilizamos neste projeto 

uma membrana de Hidrogel de Acetato de Celulose e dianidrido de ácido 

etilenodiaminotetraácido  como matriz polimérica, um biomaterial usado como carreador 
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que permite a liberação de fármacos (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010), ou até 

mesmo a retirada de material biológico derivado de processo de regeneração tecidual, que 

foi o caso nesse ensaio in vivo.  

Nesse sentido, induzimos a lesão de segundo grau em área tricotomizada de 

aproximadamente 4cm² em região dorso cervical de ratos Wistar e implantamos o material. 

O acompanhamento pós-operatório dos ratos indicou, no geral, boa recuperação no período 

que procede a cirurgia.  

Os animais observados em períodos de 7 dias e 14 dias, subdivididos em: controle 

negativo e controle tratado, apresentaram processo de cicatrização em gradativa evolução. 

Foram associadas ataduras elásticas autoaderentes sobre a área das lesões e colares 

elisabetanos para evitar o auto traumatismo e possível remoção dos curativos. 

Macroscopicamente, no grupo controle negativo houve evidências de exsudato 

purulento discreto presente, diferentemente do grupo controle tratado, o qual apresentou 

um exsudato seroso e lesão umidificada principalmente com 7 dias, condição essa 

possivelmente associada às propriedades de intumescimento do filme de HAC-EDTA, 

além de manter o isolamento da lesão com o meio externo. De modo geral, os grupos 

controle negativo, controle tratado não apresentaram uma neoformação tecidual muito 

evidente. 

No que tange à análise histológica dos cortes, em ambos grupos, foi observada 

neoformação tecidual, no entanto, o grupo controle negativo apresentou epiderme irregular 

com tecido de granulação e exsudato. Já o positivo, regeneração parcial e infiltrado 

inflamatório ausente.  

Ambos controles demonstraram pouca ou nenhuma regeneração dos anexos 

cutâneos. Além do mais, é importante caracterizar, nesse ponto, a importância das margens 

da ferida e dos anexos profundos remanescentes no processo de reepitelização. Isto 

porque, em queimaduras de segundo grau, esses anexos estão situados nas camadas 

superiores da gordura subcutânea, colaborando para intermediar um processo indutivo no 

processo de regenerativo.  

A análise histológica corrobora com os ensaios de exsudato artificial, onde foi 

possível observar a banda característica do BSA em 1.630, 94 cm
-1

, o que nos permitiu 

interpretar de forma mais adequada os achados histológicos. 

Sendo assim, nos cortes histológicos do controle negativo com tempo de 7 dias, 

observou-se processo inflamatório intenso, com presença de folículos pilosos lesados e 

ausência de bolhas. 
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 Já nos cortes histológicos do controle tratado com tempo de 7 dias, foi observado 

presença sutil de processo inflamatório e estrutura preservada dos folículos pilosos, além 

de ausência de bolhas no tegumento e processo de reepitelização presente. 

 No controle negativo com tempo de 14 dias é possível observar que em algumas 

regiões da pele não é possível observar presença de folículos pilosos e as estruturas 

existentes, apresentam fibrose perifolicular cicatricial, o que demonstra que a queimadura 

de segundo grau foi precursora de processo inflamatório. Uma possibilidade desse 

processo inflamatório exacerbado é devido à presença de exsudato, onde o excesso de 

proteína é capaz de iniciar o processo inflamatório, resultando em destruição do folículo 

piloso e substituição por fibrose. 

 O tratamento de 14 dias do controle tratado, onde foi utilizado somente o hidrogel 

como curativo, pode ser observado que em toda a extensão do corte histológico foi 

possível observar presença de folículos pilosos preservados e ausência de infiltrado 

inflamatório. O que pode estar relacionado com a interação do hidrogel com o exsudato 

presente na lesão, uma vez que o exsudato foi retirado pelo curativo e dessa forma passou 

a ser uma ferramenta primária o combate do processo inflamatório. 

 

5.6 Dificuldades encontradas durante o experimento 

         Observou-se que os ratos ao se movimentarem na gaiola friccionaram região dorso 

cervical lesionada sobre as grades superiores rebaixadas das gaiolas onde estavam 

acomodados, além de que, somado a isso, conseguiram flexionar-se e terem acesso ao 

curativo, roendo-os.  

Não obstante, essa situação ocasionou a remoção dos curativos com HAC-EDTA, 

além do debridamento do tecido necrosado de diferentes formas em cada animal. Assim, 

durante o período pós-cirúrgico de 7 dias, a grande maioria dos animais, excetuando 7 

deles, já tinham removido os filmes de HAC-EDTA, o que inviabilizou o aproveitamento 

das amostras dos mesmos para a análise científica do projeto, pois levaria à resultados que 

não fossem estatisticamente e experimentalmente significantes.  

 Nesse momento, fez-se necessário pensar em medidas alternativas para que tal fato 

não se perpetuasse nos próximos procedimentos a serem executados. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSÕES 

 A proposta inicial desse trabalho era caracterizar um material recém sintetizado e 

verificar possibilidades de aplicação como biomaterial. Sendo assim, o baixo custo de 

produção, síntese bem estabelecida e possibilidade de moldagem fizeram com que fossem 

desenvolvidas metodologias para padronizar o desenvolvimento de filmes finos e 

membranas. 

 As caracterizações do HAC-EDTA foram pensadas para pré aplicações, 

comportamentos e ações que o material poderia sofrer sendo usado de forma interna e 

externa ao corpo, como o curativo que foi abordado. Dessa forma, o hidrogel se mostrou 

resistente a temperaturas negativas, imaginando que esse material precise armazenar 

medicamentos que necessitem de baixas temperaturas ou até mesmo ser utilizado como 

embalagem ou plataforma que precise suportar temperaturas menos que -50°C. Essa 

caracterização foi realizada e comprovada sua possível aplicação para esses fins. 

 Abordagens mais modernas como ensaios de impedância visando utilização do 

hidrogel como plataforma para indução elétrica de neurônios ou até mesmo tratamentos 

voltados para medicina regenerativa com o intuito de realizar tratamentos que seja 

necessário à utilização de curativos capazes de armazenar energia elétrica foram 

comprovadas nesse trabalho, apresentando comportamento resistivo acima de 50.000Hz. 

 Como um veículo de liberação controlada, o HAC-EDTA se mostrou muito 

eficiente, sendo possível entender seus mecanismos de liberação controlada a ponto de 

controlar a curva de liberação para possível perfil terapêutico. 

 A afinidade com diferentes tipos de drogas, meios de cultura e alto poder de 

intumescimento faz com que o HAC-EDTA seja um veículo versátil para diversas 

aplicações que envolvam interação com meio aquoso, além de seu caráter anfótero que 

pode ser muito explorado, como foi feito nesse trabalho utilizando antibiótico, e fármacos 

como a sinvastatina, ligações com proteínas e exsudato. 

 Como plataforma celular o HAC-EDTA demonstrou ser muito eficiente, porém 

precisa de tempos superiores às 48h, pois num primeiro momento interage com o meio de 

cultura rico em sais devido sua estrutura química. E embora seja necessária rápida 

adaptação, posteriormente o hidrogel apresenta resultados satisfatórios e com o auxilio de 

microscopia de confocal a laser pode ser comprovada a adesão celular na superfície do 
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material. A partir dessa adesão foi possível desenvolver metodologias para explorar a 

capacidade da estrutura do hidrogel, como a formação de matriz óssea para tratamento de 

regeneração óssea por osteocondução. 

Enfim, a aplicação mais interessante e com um ideal nobre foi à utilização desse 

material como curativo para queimaduras, pois além de sua estrutura física resistir a 

aplicações de compressão e tração equivalentes a da pele,  os resultados dos ensaios in vivo 

foram favoráveis para aplicações para esses fins, uma vez que acidentes domésticos e em 

ambientes profissionais geram custos exacerbados para os sistemas de saúde brasileiros, 

essa seria uma forma de auxiliar pessoas com menos recursos financeiros terem acesso a 

um tratamento eficaz utilizando um material de baixo custo e excelente desempenho, que 

comprovadamente ficou 14 dias em contato com a pele, diminuindo o processo 

inflamatório causado pelas injúrias e evitando abordagens invasivas como autoenxertos e 

debridamentos. 
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Espaço para artigos, prêmios e produções durante o desenvolvimento desse projeto. 

 

 

 


