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RESUMO 
 

O uso constante de Biocompósitos, um tipo de material clinico muito utilizado atualmente em diversas áreas 
da saúde, como: Ortopedia, Cardiologia e Odontologia, tem se tornado um grande sucesso para 
tratamentos dessa natureza em todo o mundo. Sua evolução tecnológica se dá através de descobertas de 
novos materiais para este fim, como por exemplo derivados de Fosfato de Cálcio e surgimento de novos 
Polímeros tecnológicos, porém para a sua utilização pela sociedade e à qualidade de sua eficiência técnica  
existem barreiras que dificultam essas possibilidades. Fatores como custos e qualidade de próteses biotivas 
ou enxertos ósseos dependem do processo de fabricação, da biocompatibilidade e de resistência mecânica 
desses materiais. O presente estudo visa avaliar a viabilidade de custos de obtenção assim como a perfeita 
combinação sinérgica da bioatividade e resistência mecânica do biomaterial compósito formado pelo 
polímero Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) com o material cerâmico bioativo Hidroxiapatita (HA). 
Caracterizando-o através de ensaios mecânicos, processos de simulação de bioatividade e simulação em 
software de possíveis trincas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biocompatibilidade; Custos; Resistência a Trincas.  

 
1          INTRODUÇÃO 

 

O mercado de Biomateriais compósitos ou Biocompósitos voltado à área da Saúde 
tem crescido muito de forma exponencial ao redor do mundo nas últimas décadas, cifras 
jamais vistas antes e o número de unidades produzidas por países precursores como os 
Estados Unidos, Alemanha e Japão representam significativamente a evolução deste 
segmento através de muita pesquisa e investimento tecnológico desses (ARUMUGAM; 
SUBRAMANYAM; CHINNADURAI; SRINADHU; SUBRAMANIAN, 2018). 

Dentre os quais se tem destaque, são para tratamentos ortopédicos, odontológicos 
e cardiovasculares. No século passado por volta dos anos 1950, a aplicação do uso de 
biomateriais era baseada em tentativa e erro e usando materiais bioinertes ou 
biodegradáveis, mas recentemente isso tem mudado, hoje termos como: 
biocompatibilidade (melhor adaptação ao leito receptor) e bioatividade (formação de 
células vivas) tem revolucionado esta área. No entanto mesmo com todo esse avanço 
ainda há algumas dificuldades para o acesso desses materiais, onde apenas uma 
pequena fração da população mundial é beneficiada (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 
2015). 

O tratamento de doenças antes vistas como incuráveis, se deve a descoberta de 
materiais bioativos, como por exemplo, o material cerâmico Hidroxiapatita oriunda do 
Fosfato de Cálcio que reage bioativamente com células vivas criando uma interação entre 
o doador e o leito receptor. Agyemang; Sheikh; Chandradass; Kim; Ntiamoah (2015) 
destacam que materiais derivados de Fosfato de Cálcio são frequentemente usados em 
fabricação de biocompósitos, porém apresentam baixa eficiência mecânica.  

Para suprir essa deficiência, é necessário utilizar um outro material que apresente 
boa resistência mecânica, fazendo com que assim se torne um biomaterial compósito 
(material de duas fases), combinando elementos que juntos apresentam um resultado 
sinérgico satisfatório. A descoberta, o desenvolvimento, a seleção, a adaptação e as 
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propriedades dos biocompósitos, assim como novos métodos de fabricação deste, são 
itens que podem influenciar a questão socioeconômica de acesso a tecnologia.  

O respectivo estudo objetiva caracterizar a qualidade das propriedades mecânicas 
de um biocompósito (características mecânicas semelhantes ao de um membro orgânico) 
formado por um material cerâmico (Hidroxiapatita) e um material polimérico (Fluoreto de 
Polivilideno) para o tratamento de enxerto ósseo, assim como determinar a sua 
biocompatibilidade, a bioatividade, a melhor forma de composição e o levantamento da 
viabilidade. A representação dos dados será demonstrada por meio de quadros, imagens 
e gráficos, os biocompósitos serão fabricados e fornecido pela Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – Unicentro, campus de Guarapuava,  que está em parceria com o 
desenvolvimento deste projeto.   

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os Materiais Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) e a Hidroxiapatita (HA) deverão 

obedecer à relação na ordem de (90%): (10%) para as primeiras amostras, o PVDF estará 
em forma de pellets e a HA será obtida através de ossos bovinos e estarão na forma de 
partículas pulverizadas (pó) na ordem de 200 nm. Ambos os materiais deverão seguir ao 
Misturador, onde serão aglutinados a fim de obter a melhor homogeneização uniforme 
possível deste biocompósito. Em seguida levados a Extrusora para a sintetização de 2 
amostras com configurações diferentes, sendo a Amostra 1 de velocidade: 30 rpm da 
rosca e temperatura de 195ºC, e a Amostra 2 de velocidade: 4,5 rpm e temperatura de 
223ºC. Ambos os materiais serão fundidos e extrudados na forma de filamento contínuo 
de diâmetro ~ 2 mm.  

A pesquisa é quantitativa e de amostras destrutivas, para isso se faz necessário a 
análise da caracterização mecânica através do ensaio de tração, obedecendo a norma 
ASTM-D3039, realizado pela máquina de ensaio mecânico do laboratório de Engenharia 
Mecânica da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Estas amostras serão preparadas 
em laboratório e deverão estar numa quantidade de 5 corpos de prova com comprimento 
de 100 mm cada para cada tipo de Amostra. Com os resultados obtidos, serão 
verificados: o módulo de elasticidade, o limite de escoamento, o limite de resistência a 
tração, a ductilidade e a tenacidade delas.  

Os resultados obtidos serão observados e comparados com a microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), o mapeamento das composições, a bioatividade pelo SBF 
(system body fluid) e pela literatura acadêmica para materiais compósitos de matriz 
polímérica e particulados. Também haverá simulação pelo método de Elemento Finito 
através do software ComsolMultiphys com o intuito de observar cada nódulo de possível 
apresentação de falha ou trinca na estrutura do material. Os resultados serão 
apresentados em forma de Quadros e Gráficos.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Os resultados dos ensaios mecânicos apresentaram uma grande variação 
dimensional entre as duas amostras, sendo a Amostra 2 mais uniforme e de característica 
mais resistente quando comparado a Amostra 1. A Amostra 1 teve maior módulo elástico 
conforme observa valores no (Quadro 1) e (Quadro 2). 
 
Quadro 1: Amostra 1( PVDF 90% + HA 10% 30 rpm e temperatura de 195ºC) 

Corpos de 
Prova 

Módulo 
Elástico 
(MPa) 

Limite 
Escoamento 

(MPa) 

Limite 
Resistência a 
tração (MPa) 

Ductilidade      
(%) 

Tenacidade (MPa) 
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1 893,59 25,33 25,33 4,02 2,04E-04 

2 462,00 29,34 33,58 6,13 6,76E-05 

3 442,00 28,42 28,42 5,53 1,25E-04 

4 542,00 41,00 45,38 7,99 3,09E-05 

5 416,09 25,00 27,64 7,21 1,45E-04 

Média 551,13 29,81 32,07 6,17 1,14E-04 

Fonte: Próprio Autor, 2019 

 
Quadro 2: Amostra 2 (PVDF 90% + HA 10%;  4,5 rpm e temperatura de 223ºC) 

Corpos de 
Prova 

Módulo 
Elástico 
(MPa) 

Limite 
Escoamento 

(MPa) 

Limite 
Resistência a 
tração (MPa) 

Ductilidade      
(%) 

Tenacidade (MPa) 

1 286,89 35,00 36,5 7,72 9,29E-05 

2 518,20 38,00 41,0 10,23 1,36E-04 

3 656,86 39,50 43,0 9,76 9,30E-05 

4 356,48 37,00 37,0 11,47 6,59E-05 

5 469,62 43,80 45,0 10,20 1,66E-05 

Média 457,61 38,66 40,5 9,87 8,08E-05 

Fonte: Próprio Autor, 2019 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Conforme os resultados do experimento mecânico, a Amostra 2 apresentou dados 

mais satisfatórios para a sintetização através do método de manufatura aditiva, devido 
melhor uniformidade, pouca variação e melhor eficiência mecânica. Como houve apenas 
dois tipos de amostras de mesma porcentagem, mas com configurações da Extrusora 
diferentes, ainda serão realizados mais testes com diferentes porcentagens de PVDF e 
HA, para verificarmos essas variações. 

Lembrando que ainda serão realizados os outros métodos de caracterização, 
sendo um dos mais importantes a biocompatibilidade/bioatividade do biocompósito por 
meio do SBF (System Body Fluid), a simulação mecânica pelo método de elemento finito 
através do software Comsol Multiphysics e a viabilidade de custos.    
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