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About the Event 

The 7th OBI 2022 was held online (and free of charge) on December 6th and 7th, 2022.  

The origin of OBI Acronym comes from the Spanish “Taller de Órganos (O) Artificiales, 

Biomaterialies (B) e Ingenieria (I)” workshops held in Argentina. 

It was the 18th SLABO - Latin American Congress of Artificial Organs and Biomaterials.  

Faced with so many uncertainties, we decided to organize this event online and totally free 

due to the delicate moment we were experiencing, prioritizing the safety of all international 

travelers. 

Despite we were physically apart, our minds were united and together we dreamed of an 

amazing near future for science. 

Prof. Dr. Eduardo Bock 

President of the Organizing Committee 



 

 

 



Obtenção e caracterização de membranas biopoliméricas extraídas da 
casca de ovo visando aplicação médico-farmacêutica  
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RESUMO  

O uso de enxertos endógenos ou heterógenos são abordagens terapêuticas ideais para pacientes com  
queimaduras de alto grau e/ou feridas de difícil cicatrização. Os biomateriais, incluindo a membrana  da casca 
do ovo de galinha ( MCO), exibe inúmeras propriedades que a tornam excelente candidata  para o 
desenvolvimento de novos curativos, como constituintes da matriz extra celular. Sendo assim, o  presente 
projeto busca avaliar a obtenção de biocompósitos baseados em MCO, quitosana e glicerol no  
desenvolvimento de um possível biocurativo. Para tal, a MCO será extraída das cascas de ovo  utilizando rota 
química. As membranas extraídas serão secas e processadas para a obtenção em formato de pó. Diferentes 
porcentagens de MCO e de glicerol incorporado serão avaliadas na preparação dos  filmes. A quitosana será 
empregada na porcentagem de 1 %. Os filmes obtidos serão caracterizados  quanto à espessura, transparência 
e propriedades adesivas. Além disso, análises físico-químicas serão  conduzidas para a determinação da micro 
morfologia (MEV), estrutura molecular (FTIR/ATR), e  estabilidade térmica (TGA/DTG e DSC). Também 
serão realizadas avaliações de integridade e  degradação dos filmes, capacidade de absorção de líquidos, ensaio 
de citotoxicidade e adesão celular.  Espera-se ao final deste projeto, obter-se filmes com as propriedades 
adequadas para serem empregados como substitutos dos curativos tradicionais.  
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RESUMO 

O desenvolvimento de scaffolds tridimensionais na engenharia de tecidos visa promover suporte 

físico e auxiliar no processo de regeneração do tecido ósseo. Entre as técnicas utilizadas para obtenção 

de tais estrutras, Solution Blow Spinning (SBS) permite a produção de scaffolds de naruteza micro 

e/ou nanfobrilar de forma simples. Neste trabalho, cinco amostras contendo uma blenda de poli(ácido 

láctico) e polietilenoglicol, dióxido de silício e whiskers de quitina foram preparadas pela combinação 

de sol-gel e SBS. Scaffolds fibrilares flexíveis do tipo chumaço de algodão foram obtidos. As 

amostras foram caracterizadas por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

Através do MEV foi possível observar a morfologia fibrilar do material e a presença de defeitos como 

beads; o diâmetro médio das amostras aumentou com a adição da sílica e com o incremento da 

concentração de whiskers. O espectro FTIR demonstrou que houve formação da sílica, através do 

aparecimento da banda de alongamento da ligação Si-O-Si. Isto foi corroborado na Termogravimetria 

pela presença de massa residual. O DSC demonstrou que a adição de sílica e whiskers influenciaram 

na temperatura de cristalização a frio, tanto alargando o pico, quanto no aumento na quantidade de 

cristais que fundem em temperaturas mais baixas. 

 

Palavras-chave: Scaffolds Híbridos, Solution Blow Spinning, Whiskers de quitina. 
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RESUMO 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 100 mil pessoas por ano são diagnosticadas 

com insuficiência cardíaca. Como tratamento, um equipamento chamado de Dispositivo de 

Assistência Ventricular (DAV) é utilizado para estabilizar as condições hemodinâmicas até que um 

transplante esteja disponível ou até que o miocárdio esteja recuperado. O DAV é feito de titânio, 

material utilizado devido à sua biocompatibilidade, mas que em contato com o sangue forma trombos. 

Para evitar a trombogênese, é necessária uma interface bioativa entre o DAV/sangue. Esta interface 

é obtida pela da modificação superficial do titânio que facilita a adesão de células endoteliais 

presentes no sangue para formar um tecido endotelial. O titânio foi modificado utilizando uma técnica 

de laser chamada LIPSS, que criou arcabouços que facilitam a adesão celular para promover o 

crescimento do tecido endotelial. Na caracterização das amostras, observou-se que os arcabouços 

possuem 4μm, e isso mostra que o LIPSS gera texturas em escala de micrômetros que podem capturar 

as células do sangue circulante. As amostras foram mergulhadas em um meio com fibroblastos e 

depois de 24 horas as células estavam bem aderidas à superfície e possuíam formato alongado, 

características indispensáveis para a formação do tecido endotelial em toda superfície do DAV. 

Palavras-chave: Biofuncionalidade, laser, DAV, titânio, arcabouços.  
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RESUMO 

A alta reatividade do sangue com qualquer superfície não endotelizada é um grande desafio 

nas aplicações de assistência cardiovascular mecânica. Dispositivos de Assistência 

Circulatória de longa duração são fabricados em titânio grau médico por ser um biometal 

extremamente leve e de alta estabilidade química – resistente a ação corrosiva do meio 

biológico – ainda assim, o processo de coagulação é ativado e as plaquetas dobram seu 

tamanho, se aglomeram e permanecem aderidas umas nas outras e em torno do alvo com 

propósito de eliminar ou anular a ação do invasor para manter a hemostasia. Os coágulos 

trombogênicos são altamente nocivos ao organismo, pois podem obstruir o fluxo sanguíneo e 

causar um acidente vascular e/ou interromper o funcionamento do dispositivo, por exemplo. 

Neste caso, a minimização desta resposta hematológica é alcançada pela ação de 

anticoagulantes – heparina sódica – se mantida durante todo o período de permanência do 

implante; altas e prolongadas doses deste fármaco diminuem a perspectiva e a qualidade de 

vida destes pacientes pelo fato de descaracterizar as propriedades naturais do sangue. Duas 

hipóteses foram propostas com o objetivo de minimizar as respostas indesejáveis de interação 

em superfícies dedicas ao sangue: (a) atribuir mínima energia de superfície, capaz de impedir 

a interação com o meio biológico na interface; (b) atribuir máxima energia de superfície, 

capaz de promover interação compatível e formação de uma camada neoíntima in vivo. O 

INPE junto a Empresa CVD-Vale realizaram modificação de superfície em titânio por meio 

de texturização a laser nanosegundos seguido de revestimento por deposição de DLC 

(Diamond Like Carbon). O titânio polido (Ra 0,24 µm) foi considerado Material de 

Referência (MR) e três superfícies modificadas, como Amostras de Teste (AT), sendo AT 1: 

texturizado a laser, AT 2: texturizado a laser com DLC 0,3 µm de espessura e AT 3: 

texturizado a laser com DLC 2,4 µm. As análises de caracterização de superfície realizadas 

por microscopia eletrônica de varredura FEG TESCAN exibiram um perfil micro gráfico liso 

e homogêneo característico para MR; presença de poros igualmente distribuídos compatíveis 

com os parâmetros do laser utilizado – 50 µm de diâmetro e profundidade – para as AT’s. As 

análises químicas obtidas por EDX comprovaram o alcance do DLC no fundo dos poros e 

exibiram diferenças consideráveis na concentração de carbono, titânio e oxigênio entre as 

AT’s; o suficiente para esclarecer o perfil de molhabilidade aparente – superhidrofóbico para 

AT1 e 2 e superhidrofílico para AT 3 – já que os valores de Ra foram aproximados (10 µm 

para AT 1 e 2 e 7 µm para AT 3). Um estudo da molhabilidade com sangue – CEP nº 

5.616.603 – deve comprovar a reprodutibilidade e estabilidade biofuncional destas superfícies 

e outro, estudo in vivo da interação com sangue arterial será realizado junto ao Instituto de 

Ciências Biológicas da USP – CEUA n° 3658240622 – para confirmar as hipóteses propostas: 

minimizar as respostas indesejáveis de interação em superfícies dedicadas ao sangue. 

 

Palavras-chave: Modificação de superfícies, Biofuncionalização e Hemocompatibilidade. 
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RESUMO 

Dispositivos semicondutores orgânicos, obtidos a partir de substratos orgânicos são amplamente 
utilizados para a fabricação de displays dinâmicos por oferecem diversas vantagens em relação aos 
materiais inorgânicos, incluindo flexibilidade, baixa toxicidade, baixo custo e fácil fabricação.1 Um 
exemplo de excelente substrato orgânico para essa aplicação é o ácido hialurônico (AH). As funções 
e aplicações do AH estão associadas basicamente às suas características estruturais, e às possíveis 
modificações químicas do polímero, as quais determinam suas propriedades reológicas, de 
solubilidade e de hidratação. Além disso, é não imunogênico, biocompatível e biodegradável, e por 
isso possui diversas aplicações como biomaterial.2 Sendo assim, neste trabalho foi realizada a 
preparação de filmes de ácido hialurônico (AH) 1% (m/m) obtidos pelo processo denominado casting. 
Nestes filmes foram incorporados Laponita e Uretana, para otimização das propriedades estruturais e 
mecânicas, assim como foi realizada a reticulação utilizando-se Éter-1,4-butanodiol-diglicidil 
(BDDE), afim de controlar a solubilidade dos mesmos. Após a obtenção, os filmes foram 
caracterizados por TGA/DTG, IV, Transmitância e Ensaio Mecânico. Após a caracterização foi 
possível concluir que os materiais apresentaram transparência acima de 85%, assim como boas 
propriedades mecânicas e resistência a solubilidade em água, sendo excelentes candidatos a novos 
substratos orgânicos para dispositivos semicondutores. 
 

Palavras-chave: substratos flexíveis, ácido hialurônico e eletrônica orgânica 
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RESUMO 

As pesquisas e estudos da utilização na medicina de materiais poliméricos biocompatíveis vem 

crescendo gradativamente no decorrer dos anos, principalmente devido ao fato de parte das matérias 

prima apresentarem um baixo custo, fácil manuseio e um vasto campo de aplicabilidade como por 

exemplo, implantes cocleares, dispositivos de liberação de fármacos, próteses ortopédicas, scaffolds 

entre outros. Juntamente com este campo de pesquisa tem-se em paralelo um avanço nos estudos de 

como esses materiais se comportam dentro corpo humano possibilitando a análise da adesão celular, 

bicompatibilidade, citotoxidade e tempo de degradação por exemplo. Dentre a gama de tratamentos 

utilizados com o intuito de melhorias no aspecto de adesão celular estão os tratamentos de superfície 

via laser, onde recentes estudos demonstram uma melhoria na adesão após sua realização. O presente 

trabalho tem como foco a análise desses parâmetros após tratamento de superfície via plasma, com a 

finalidade da confecção por impressão 3D via Fused Deposition Modeling (FDM) de “case” para 

baterias implantáveis de uso médico. Para a fabricação das primeiras amostras utilizou-se filamentos 

de PLA (poliácido láctico) com 1,75mm de diâmetro, com o dimensional de 3mm de espessura e 

13mm de diâmetro conforme definido para os ensaios na placa de Petri para adesão celular e para o 

tratamento de superfície o laser kINPen. 

Palavras-chave: Biomateriais, Adesão celular, Impressão 3D, PLA, Laser 
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RESUMO 

A Hidroxiapatita (HAp) é o principal mineral natural constituinte dos ossos e mostra-se 
uma boa alternativa para aplicações biomédicas, por ser oesteocondutor, antialérgico e 
não cancerígeno, o que lhe garante alta biocompatibilidade [1]. Um método bastante 
utilizado para obter-se a Hidroxiapatita é por via úmida, pois além de ser simples e de 
baixo custo, tem como resíduo final somente água e fornece HAp com cristalinidade 
comparável ao do tecido ósseo, o que favorece à sua biocompatibilidade [2]. Diante disso, 
o objetivo desse trabalho é sintetizar hidroxiapatita via úmida em diferentes temperaturas 
(4°C, 30°C. 50°C ou 70°C) para observar a influência da temperatura na cristalinidade, 
morfologia e citotoxicidade. Os resultados da difração de raios-X mostram que todas as 
sínteses resultaram em hidroxiapatita pura, já o aumento da temperatura levou à uma 
maior cristalinidade (10,6% para 56,2%), enquanto o tamanho de cristalito foi pouco 
afetado. O aumento da temperatura mudou o formato das partículas de quadrangular para 
acicular. A viabilidade celular foi testada por PicoGreen em células VERO [3] para as 
amostras em concentrações de 30 e 300µg/mL, sendo que as amostras sintetizadas a 
4°C, com menor cristalinidade, causaram menor dano ao DNA das células comparado ao 
controle negativo.  
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RESUMO 

 

A baixa eficiência na biodisponibilidade de formas farmacêuticas orais é um dos principais desafios 

no desenvolvimento de novos carreadores para a liberação de fármacos, especialmente aqueles 

destinados ao tratamento de doenças periodontais, cárie e pulpites. Nesse sentido, filmes 

orodispersíveis (FODs) são promissores para tal finalidade, por apresentarem rápida absorção, e por 

serem facilmente administrados, servindo especialmente para pacientes pediátricos e geriátricos que 

possuem limitações no processo de deglutição. Com o crescente interesse dos consumidores por 

produtos naturais, diversos biopolímeros tem sido investigados para o desenvolvimento de novos 

sistemas de liberação de fármacos, incluindo o ácido hialurônico (HA), por apresentar elevada 

hidrofilicidade, excelentes propriedades viscoelásticas e atoxicidade. Sendo assim, o presente 

trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de filmes orodispersíveis a partir de ácido hialurônico 

com diferentes massas molares. Os filmes foram obtidos pelo processo casting a 40°C, sendo 

homogeneamente transparentes a olho nu, flexíveis e com transparência superior a 80% pelo método 

de Espectroscopia Ultravioleta Visível (UV-Vis), enquanto os ensaios realizados por TG/DTG 

mostraram que não há mudanças significativas na estabilidade térmica dos filmes obtidos. Sendo 

assim, o uso de ácido hialurônico com diferentes massas molares possibilita a obtenção de filmes que 

serão posteriormente utilizados na odontologia. 

 

Palavras-chave: ácido hialurônico; filmes orodispersíveis; morina. 
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ABSTRACT 

Interest in the development of Nanocompounds with polymeric matrices has increased significantly 

in recent years. In this context, nanocomposites based on Allium cepa biopolymers containing 

solubilized Simvastatin and Glycerol can be used in the medical-dental area for bone tissue 

regeneration, due to the osteogenic action of simvastatin when applied locally, in addition to other 

benefits and advantages over others forms of treatment, such as promoting antioxidant and anti-

inflammatory effects. The objectives of this project are based on the production, characterization and 

analysis of washed films of Allium cepa with simvastatin and glycerol by the Casting method for 

application in bone regeneration. The characterization of the films will consider the following 

parameters: film thickness, thermal analysis (TGA/DTG-DSC), Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM), Water Vapor Permeability (PVA), Cell 

Viability Assay, Spectrophotometry, Contact Angle, Degradation and Mutagenicity Assays. After 

passing the characterization tests, the films will be statistically analyzed. This is an innovative study 

whose results will serve as data to aggregate in the medical-scientific community on the subject. 

Keywords: Osteogenesis, Allium cepa, Biopolymers, Simvastatin, Nanocomposite. 
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RESUMO 

A placa dentária é composta por milhares de bactérias dispersas numa matriz de glicoproteínas 

salivares e polissacarídeos extracelulares difícil de remover das superfícies intraorais [1]. O excesso 

de placa dentária pode provocar doenças como gengivite periapical e periodontite [2]. Atualmente, 

coroas dentárias baseadas em dissilicato de lítio (Li2Si2O5) são consideradas a primeira escolha [3], 

pois apresentam excelente aparência estética e propriedades mecânicas compatíveis com as dos 

dentes antagonistas [4]. O objetivo deste trabalho é produzir e caracterizar vitrocerâmicos do sistema 

SiO2-Li2O-K2O-P2O5 modificados com iões Zn+ e Ce3+/Ce4+, visando desenvolver coroas dentárias 

com potencial antibacteriano. Os resultados obtidos indicam que tratamentos térmicos a temperaturas 

superiores a 800ºC favoreceram a precipitação da fase Li2Si2O5, sendo esta maioritária em todas as 

composições. Os cristais de Li2Si2O5 apresentaram morfologia acicular e o tamanho dos cristais foi 

afetado pela adição de Zn+ (~ 0,40 µm) ou Ce3+/Ce4+ (~ 1,20 µm) em relação à composição-controlo 

(~ 0,65 µm). Os valores de microdureza e tenacidade à fratura aferidos foram semelhantes aos do 

material comercial de referência (IPS e.max CAD). Os vitrocerâmicos que contêm Ce3+/Ce4+, assim 

como o controlo, foram os mais promissores em relação à função antibacteriana contra Escherichia 

coli (E.coli). A análise química das soluções incubadas (24-48h) com os vitrocerâmicos demonstrou 

lixiviação de iões de Li+ e Ce3+/Ce4+, aos quais é atribuída atividade antibacteriana. 

Desta forma, os ensaios exploratórios realizados permitem concluir que tanto a composição-controlo, 

como a modificada com Ce3+/Ce4+, podem vir a ser aplicadas em materiais para coroas dentárias, uma 

vez que, para além das propriedades mecânicas idênticas às dos produtos comerciais IPS e.max CAD, 

apresentam atividade antibacteriana contra E.coli, relacionada com a lixiviação de iões de Li+ e 

Ce3+/Ce4+. 

 

Palavras-chave: Bactérias, Propriedades antibacterianas, Coroas dentárias, Caracterização de 

materiais, Estudos in vitro. 
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ABSTRACT 

Ti alloys have been largely used as biomaterials due to their excellent high strength/density ratio, 

good corrosion and wear resistance, relatively low elastic modulus, and biocompatibility. In this 

sense, this study presents a new alloy for biomedical applications, Ti-10Mo-40Zr. The produced alloy 

by arc-melting was characterized chemically by electron dispersion spectroscopy (EDS). X-ray 

diffraction (XRD), optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) obtained the 

structure and microstructure. Some mechanical properties and tribocorrosion analysis were obtained, 

as well as biocompatibility. The characterization was divided into four parts, after melting (#0), after 

the first 12-hour heat treatment (T1), after hot-rolling (#1) and after quenching (T2). After melting, 

the ingot presented silver color, which shows that the ingot was not contaminated with impurities. 

Alloy’s density was 5,71 g/cm³, higher than cp-Ti, which is due to the addition of more dense 

elements like as Zr and Mo. Regarding the XRD (Figure 1) it shows that the crystalline structure is 

characteristic of β phase. Results of biological analysis (Figure 2) show that the alloy has an excellent 

adhesion of cells and despite the result of cell viability being under the control group, the alloy has 

no toxicity. The results show only the presence of β phase and a significant reduction of elastic 

modulus. The tribocorrosion results show an excellent corrosive behavior of the alloy compared to 

other materials such as Ti-cp and Ti-6Al-4V. The alloy showed no cytotoxicity effects. 

 
 

 

  

 

Fig. 1. X-ray diffraction of the studied alloy  Fig. 2. Biological Analysis - (a)Adhesion Essay. 

(b)Viability Essay of the studied alloy 

 

Keywords: Ti alloys; biocompatibility; biomaterials. 
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ABSTRACT 

The combination of high specific strength, great corrosion resistance and excellent biocompatibility 

defines titanium (Ti) as attractive metal for long-term bone implant applications [1]. However, poor 

wear resistance commonly linked to metallic components creates problems in the case of joint 

prostheses, such as an accelerated degradation can occur due to the synergistic effect between wear 

and corrosion because the articulating surfaces are under sliding and in contact with corrosive body 

fluids [2]. In order to overcome this limitation, the present work aimed to develop a novel in-situ Ti-

based matrix composite through arc-melting of commercially pure Ti with the addition of niobium 

carbide (NbC) powder. The purpose was to synthesize the reinforcing phase during composite 

fabrication, named as in-situ condition, which usually allows achieving enhanced 

matrix/reinforcement interfacial bonding [3]. Samples of Ti without adding NbC were produced to 

be used as the control group. Therefore, microstructural characterization and the phase composition 

of the samples were carried out, whereas tribocorrosion tests were performed in a phosphate-buffered 

solution (PBS) at body temperature. Results indicate that in-situ reactions occurred during processing 

and titanium carbide (TiC) precipitated as the reinforcing phase with particle size lower than 10 µm. 

Furthermore, improved tribocorrosion behavior was achieved with the composite mainly due to the 

load-carrying effect promoted by the reinforcement, since the wear volume was less than half of that 

recorded by unreinforced Ti. 

Keywords: Metal matrix composites, tribocorrosion, load-carrying effect. 

 
 

ACKNOWLEDGMENTS 

The authors would like to thank São Paulo Research Foundation (FAPESP) for the financial support 

(grant #2018/00746-6). 

 

REFERENCES 

[1] Boyer R, Welsch G, and Collings EW. ASM International, 1994. 

[2] Gilbert JL, and Zhu D. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2020; 108(8):3174-3189. 

[3] Silva JI, et al. J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 2017; 74:195-203. 

 

 

Page 17 

mailto:vinicius.manso@unesp.br


Avaliação das propriedades mecânicas das ligas Ti-(10-x)Al-xV (x = 0, 2 e 

4%p.) para uso como prótese de joelho 

Bruna de O. Pinto¹, Jhuliene E. Torrento¹, Fenelon M. L. Pontes ², Carlos R. Grandini¹, Diego R. N. 

Correa³. 
1Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais, Bauru, SP, Brazil; 

 E-mail correspondente: bruna.oliveira-pinto@unesp.br 
2 Univ. Estadual Paulista, Departamento de Química Faculdade de Ciências, Bauru, SP, Brazil; 

3IFSP – Grupo de Pesquisa em Materiais Metálicos Avançados, Sorocaba, SP, Brazil. 

 

RESUMO 

Os biomateriais de forma geral são materiais biocompatíveis de uma parte do corpo humano, 

conforme suas particularidades eles representam no cenário atual uma categoria especial de 

materiais. Na trajetória das próteses, já foram empregados diversos materiais, atualmente os metais 

são os mais utilizados, logo, algumas características físicas e mecânicas são importantes a 

considerar, para uma melhor adaptação de uso. Dessa forma, o titânio comercialmente puro e suas 

as ligas do sistema ternário Ti-Al-V são potenciais candidatos na área biomédica, visto que a liga 

Ti-6Al-4V é a forma mais utilizada do titânio mundialmente, possuindo um melhor conjunto de 

propriedades mecânicas comparados aos aços inoxidáveis. Este estudo teve por objetivo produzir e 

caracterizar ligas de Ti-(10-x)Al-xV (x = 0, 2 e 4%p.), em termos de densidade, módulo de 

elasticidade, fator amortecimento, e microdureza Vickers. Uma análise estrutural foi realizada por 

difração de raios X com posterior refinamento pelo Método de Rietveld, para observação 

microestrutural foi realizado microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Os 

resultados mostraram que a liga Ti-10Al apresentou características favoráveis e melhores que a 

comercial Ti-4Al-6V, o que evidencia usa potencial aplicação para a fabricação de próteses. 

Palavras-chave: Ligas titânio, propriedades físicas, propriedades mecânicas.  
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ABSTRACT 

High entropy alloys (HEAs) have been developed for many applications and recognized for their 

superior strength, ductility, and corrosion resistance, which has attracted the attention of the 

biomedical industry [1,2]. This study aims to design, process, and characterize novel HEAs 

composed of non-toxic elements for possible application as biomedical implants. TiNbZrTaMn and 

TiNbZrTaMo samples were produced in non-equiatomic proportions by argon arc melting and 

subjected to a heat treatment for microstructural homogenization. The samples were characterized 

by density, EDS, XRD, optical microscopy, SEM, elastic modulus, Vickers microhardness, 

cytotoxicity test, wettability, and corrosion test. The chemical characterizations indicated an 

excellent quality of the samples and slightly higher densities (around 9,0 g/cm3) than other 

commercial materials. The structural characterization stated the majority of BCC crystalline 

structure. The microstructural characterization showed the formation of irregular structures 

composed of grain boundaries and acicular structures. The obtained HEAs showed low elastic 

modulus (around 80 GPa) and high Vickers microhardness (500 HV). The electrochemical and 

MTT tests indicated excellent cell adhesion and cell viability, a hydrophilic surface, and good 

corrosion resistance. The TiNbZrTaMn sample presented a better combination of mechanical, 

electrochemical, and biological properties, showing great potential for use as a biomaterial, 

especially as orthopedical implants.  
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RESUMO 

Micropartículas de goma gelana (GG) reforçadas com nanocelulose vegetal (NCP) foram produzidas 

pela técnica de gelificação ionotrópica afim de melhorar a solubilidade aquosa e a biodisponibilidade 

do bioflavonóide morina1,2,3,4. A morfologia, propriedades físico-químicas, grau de captação de 

líquidos, eficiência de aprisionamento, o perfil de liberação in vitro, o ensaio de citotoxicidade in 

vitro e a determinação da atividade antibiofilme foram investigados no presente estudo. Os resultados 

mostraram que o tamanho das micropartículas de GG variou de 1060 a 1200 um. A análise estrutural 

indicou bandas características de GG e NCP. A análise termogravimétrica demonstrou estabilidade 

térmica das micropartículas de GG-NCP. O grau de captação de líquidos foi menor para as 

micropartículas reforças com 3% (m/v) de PNC. Além disso, a taxa de liberação de morina das 

micropartículas GG-3.0NCP foi mais lenta quando comparada as micropartículas GG pura e GG-

7.0NCP. As micropartículas de GG-NCP carregadas com morina não demonstraram toxicidade para 

a linhagem celular NOK-SI e a liberação de morina das micropartículas de GG-NCP foi 

significativamente eficaz na redução da viabilidade e no peso seco de biofilmes de S. mutans. 

 

Palavras-chave: Goma gelana, morina, nanocelulose vegetal, liberação controlada de fármacos. 
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RESUMO 

Vidros bioativos, principalmente biocerâmicas à base de fosfato de cálcio, têm sido amplamente 

utilizados no campo da engenharia de tecidos ósseos devido à grande biocompatibilidade, e suas 

excelentes propriedades antibacterianas, angiogênicas, mecânicas, e propriedades osteocondutoras. 

Visando estudar essas propriedades de estruturas complexas, o presente trabalho avaliou a fabricação 

de biovidro para a fabricação de scaffold. O biovidro foi fabricado pela técnica de sol-gel, sendo 

posteriormente fabricado o fio. A técnica utilizada foi a bioimpressão, o sol-gel depositado em uma 

seringa a qual foi colocada na bioimpressora e extrudada por um bico 0.5 mm. Os fios obtidos foram 

secos em temperaturas ambiente por 7 dias, sendo posteriormente analisados por microscopia 

confocal e triturados para obtenção do pó para difração de raio-X. Os resultados obtidos mostraram 

que os filamentos com superfície rugosa e a presença de fase amorfa e cristalina. 

 

Palavras-chave: bioimpressão, biovidro, filamentos. 
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ABSTRACT 

Advanced periodontitis can result in permanent damage to both the soft and hard periodontal tissues 

that surround the teeth. While conventional therapy to slow and halt the disease progression can be 

employed successfully, in some cases regenerative interventions to repair and replace these lost 

tissues are indispensable. The main concern related with any surgical intervention is the 

development of complications such as infections. Therefore, anti-microbial properties are highly 

sought for membranes employed in tissue engineering. In this work, we produced electrospun PCL 

membranes functionalized with nanorods of silver vanadate (β-AgVO3), decorated with silver 

nanoparticles, commonly reported as an antibacterial agent [1][2]. β-AgVO3 crystals were 

synthetized by a hydrothermal route, using two different heating procedures (microwave based and 

conventional)[3]. The prepared powders were suspended in chloroform at a concentration of 1.5% 

(w/v) and incorporated in the PCL electrospinning solutions, used to produce nanofibrous 

membranes. Preliminary results indicate that the heating procedure greatly impacted the obtained 

powders shape, size, and crystalline phases. The powders obtained by the microwave route 

presented β-AgVO3 as the only detectable phase, characterized by rod-shaped crystals (lengths 

between 150 - 900 nm) decorated with silver nanoparticles (≈ 9.8 ± 3.1 nm). Membranes 

incorporating the powders presented nanofibrous microstructure comparable to the control 

membranes. Therefore, this work presents a possible avenue to produce periodontal membranes for 

regenerative treatments with potential anti-bacterial activity, without compromising cell viability. 
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RESUMO 

As feridas que apresentam tempo superior a três meses para cicatrizar são consideradas 

feridas crônicas (GOLDBERG; DIEGELMANN, 2020). Tais feridas geram 

constrangimentos para o paciente e interferem nas relações sociais, afetando assim a 

qualidade de vida (RIBEIRO et al., 2019). A Baccharis dracunculifolia é a fonte botânica 

para a produção da própolis verde brasileira, além de seus extratos apresentarem inúmeras 

atividades biológicas, incluindo antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória 

(HOCAYEN et al., 2012). No Brasil, esta planta é muito utilizada na medicina popular 

para o tratamento de úlceras estomacais (MOISE; BOBIŞ, 2020). A combinação de 

extratos vegetais com matrizes de diferentes origens pode possibilitar a obtenção de 

biomateriais com atividades biológicas de grande potencial para o reparo tecidual 

(IURCKEVICZ et al., 2019). Assim, este trabalho teve como objetivo analisar a atividade 

biológica do extrato de Baccharis dracunculifolia (EBD) quanto a citotoxicidade, adesão 

e proliferação celular. Resultados parciais de viabilidade celular foram obtidos pelo teste 

de MTT em células L929 (fibroblasto animal) e Nok-1 (queratinócito gengival humano) 

utilizando a solução de extração da planta e o extrato bruto solubilizado em etanol, 

respectivamente. A baixa citotoxicidade das concentrações testadas revelam o EBD ser 

de fato um ativo promissor para o desenvolvimento de um curativo. 
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RESUMO 

 

Por suas excelentes propriedades, pela facilidade de obtenção e relativo baixo custo, as 

nanopartículas metálicas, em especial, as nanopartículas de prata têm sido amplamente utilizadas 

em diversas áreas, com destaque às suas propriedades antimicrobianas, o que amplia sua aplicação 

nas áreas médicas e odontológicas [1]. Processos de bioredução estão se mostrando cada vez mais 

eficazes na produção dessas nanopartículas. Os métodos para biossíntese utilizam microrganismos, 

enzimas, celulose e extratos vegetais [2], os quais se mostram mais eficazes na redução de íons 

metálicos, quanto à rapidez e à facilidade de obtenção [3]. Diversas biomoléculas como proteínas, 

polifenóis, aminoácidos, polissacarídeos e compostos alcoólicos podem estar envolvidas na 

biorredução e na estabilização das nanopartículas [4,5]. Rica em diversos compostos antioxidantes, 

temos a cebola (Allium cepa), conhecida mundialmente por sua versatilidade culinária, e 

recentemente por seu potencial biotecnológico, seja na produção de filmes e suas aplicações [6,7], 

seja na produção de nanopartículas [8, 9, 10]. Com o propósito de explorar esse potencial, nesse 

trabalho, o extrato aquoso da cebola foi utilizado como agente precursor da bioredução, associado 

ao processo cinético por micro-ondas (MW), utilizando um equipamento caseiro. O estudo mostrou, 

a partir de um sistemático acompanhamento por espectroscopia uv-vis, em diferentes tempos de 

irradiação por MW, o quão viável e funcional são as rotas de biossíntese.  
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RESUMO 

 

A exposição da população às nanopartículas (NPs) ocorre de formas variadas, sendo 

assimiladas pelo organismo via ingestão, penetração epitelial, injeção e inalação. Logo, as NPs 

interagem com o corpo humano, podendo apresentar toxicidade e desencadear alterações 

fisiológicas e/ou problemas à saúde. Assim, a primeira etapa deste trabalho consistiu em 

sintetizar e caracterizar NPs de óxido de magnésio (NPs-MgO), que futuramente serão inseridas 

em cultura celular, visando avaliar efeitos relacionados ao poder de penetração celular, 

viabilidade e citotoxicidade. Nessas sínteses, utilizou-se diferentes rotas e precursores: a) sol-

gel com ácido cítrico, ácido nítrico e óxido de magnésio e b) co-precipitação com amido, nitrato 

de magnésio e hidróxido de sódio. Ao final do tratamento térmico obteve-se NPs-MgO. Tais 

amostras foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), difração de Raio-X (DRX) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). No FTIR observou-se bandas correspondentes a vibrações de MgO em 

ambas as amostras; no padrão do DRX verificou-se picos relacionados aos planos da estrutura 

cristalina de MgO; no MEV apresentou-se as morfologias das NPs-MgO. Portanto, as duas 

rotas sintéticas foram eficazes na produção de NPs-MgO. Porém, a síntese por co-precipitação 

apresentou estrutura e morfologia mais regulares quando comparada à síntese sol-gel. 
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RESUMO 

As nanopartículas de óxido de zinco (NPs-ZnO) destacam-se por suas características físicas e 

químicas únicas, tornando-as um material tecnológico fundamental com amplas aplicações. Esses 

materiais são sintetizados por diferentes vias. As rotas químicas utilizam diferentes precursores e 

condições, que permitem um melhor controle da morfologia em termos de tamanho e geometria. 

Nesse trabalho investigou-se a síntese das NPs-ZnO por duas técnicas quimicamente diferentes: 

método I, baseado em síntese sol-gel e o método II, baseado em síntese verde hidrotérmica assistida 

por micro-ondas. A técnica de FTIR foi utilizada para estudar os grupos funcionais presentes, o DRX 

possibilitou a visualização da formação da estrutura do material e o MEV a distribuição e morfologia 

das nanopartículas. Pela técnica de DRX comprovou-se que ambos os métodos apresentaram estrutura 

cristalina correspondente ao ZnO e tamanho do cristalito semelhante. Pelo FTIR e MEV, o método II 

apresentou uma quantidade menor de ligações químicas e uma maior dispersão das nanopartículas. 

Logo, em ambos os métodos formaram-se NPs-ZnO, porém o método II apresentou ser mais puro e 

morfologicamente mais uniforme em comparação ao método I. Em trabalhos futuros, essas NPs-ZnO 

serão utilizadas como fotossensibilizadores para terapia fotodinâmica.   
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ABSTRACT 

Advanced periodontitis can result in permanent damage to both the soft and hard periodontal tissues 

that surround the teeth. While conventional therapy to slow and halt the disease progression can be 

employed successfully, in some cases regenerative interventions to repair and replace these lost 

tissues are indispensable. The main concern related with any surgical intervention is the 

development of complications such as infections. Therefore, anti-microbial properties are highly 

sought for membranes employed in tissue engineering. In this work, we produced electrospun PCL 

membranes functionalized with nanorods of silver vanadate (β-AgVO3), decorated with silver 

nanoparticles, commonly reported as an antibacterial agent [1][2]. β-AgVO3 crystals were 

synthetized by a hydrothermal route, using two different heating procedures (microwave based and 

conventional)[3]. The prepared powders were suspended in chloroform at a concentration of 1.5% 

(w/v) and incorporated in the PCL electrospinning solutions, used to produce nanofibrous 

membranes. Preliminary results indicate that the heating procedure greatly impacted the obtained 

powders shape, size, and crystalline phases. The powders obtained by the microwave route 

presented β-AgVO3 as the only detectable phase, characterized by rod-shaped crystals (lengths 

between 150 - 900 nm) decorated with silver nanoparticles (≈ 9.8 ± 3.1 nm). Membranes 

incorporating the powders presented nanofibrous microstructure comparable to the control 

membranes. Therefore, this work presents a possible avenue to produce periodontal membranes for 

regenerative treatments with potential anti-bacterial activity, without compromising cell viability. 
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ABSTRACT 

Hydroxyapatite (HAp) is known as an important bioceramic with wide use in orthopedics and 

orthodontics areas. Its similarity with the composition of human bone tissue has led to several 

studies of processing to obtain it in the most varied ways and with different properties. In the 

case of wet synthesis, one of the parameters of fundamental importance for HAp obtain is the 

pH used during the solution aging. In this work, HAp preparations were carried out at pHs and 

temperatures different. After calcination, it was observed that the crystalline size increase, 

becoming more de 100% bigger than the sample without calcination. It was observed the 

changing at the phase percentage after the calcination. FTIR and XRD analysis performed 

showed the compounds present before (HAp) and after (HAp, CaCO3 and CaO) calcination, 

percentage of these phases, crystallinity, and crystalline size having this last one presented 

lowest value to pH9 synthesis. Also was observed color changing on the final product for each 

pH and there was also a tendency to increase the bluish color of the HAp as the temperature 

increased. Soon after the synthesis (pre-calcination HAp) it was observed that the material has 

a white color. 
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RESUMO 

A bioimpressão 3D, tecnologia que possibilita inúmeras aplicações, é similar à impressão 3D comum, porém 

seu material de impressão é a biotinta, que pode conter células e biomateriais [1]. Essa é uma área estratégica, 

em rápido desenvolvimento no mundo, cujo potencial para contribuições médicas é expressivo. Tendo isso em 

vista, este trabalho objetiva analisar a distribuição das empresas e startups do setor de bioimpressão no Brasil. 

A primeira empresa específica do ramo, Organovo, surgiu em 2007, nos Estados Unidos [2]. Já no Brasil, 

observou-se um boom de criação dessas empresas entre 2015 e 2017, sendo a 3D Biotechnology Solutions a 

primeira a entrar para o radar mundial de bioimpressão [3, 4]. Atualmente, o cenário cresceu e o Brasil conta 

com 10 empresas de bioimpressão, que atuam no comércio de equipamentos e materiais, no desenvolvimento 

de produtos bioimpressos, e em capacitações e consultorias [3, 5]. Nota-se uma concentração desses 

estabelecimentos na região sudeste do país, hub tecnológico e região de altos investimentos em pesquisa, que 

conta com quase 60% do total de grupos, linhas de pesquisa e startups relacionadas à bioimpressão [5]. Por 

fim, evidencia-se que grande parte do desenvolvimento da área ainda vem de universidades e centros de 

pesquisas. 
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RESUMO 

Cascas de ovos de galinha podem ser uma fonte de matéria prima para produzir Hidroxiaoatita de alta 

pureza, B-TCP ou Ca(CDHA), produtos de alto valor agregado nas áreas médica e odontológicas por 

promover a reparação óssea e remineralização dental. Este trabalho teve como objetivo caracterizar 

a hidroxiapatita extraída de cascas de ovos de galinha por síntese hidrotérmica de passo único. Em 

um reator hidrotérmico foi misturado 3,30 g de CaO, 15,0 mL de água destilada e 4,66 g de 

(NH4)2HPO4. A reação foi mantida por 48 h a 230 oC. Por fim o produto foi neutralizado com HCL 

a 0,2% e seco em estufa ventilada por 24 hs. Análise por MEV/EDS, DRX mostrou morfologia 

característica de partículas nanométricas dispersas e clusters. DRX evidenciou estrutura cristalina 

compatível com HAp nanocristalina. Ensaio citotoxicidade evidenciou que a HAp obtida é 

biocompatível pois a viabilidade celular se manteve acima de 70%. Sendo assim, foi possível concluir 

que o uso da síntese hidrotérmica de passo único permite reaproveitar cascas de ovo para produzir 

HAp nanocristalinas por rota verde. 

Palavras-chave: Hidroxiapatita, Síntese Hidrotérmica, Casca de ovo. 
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TÉCNICAS Y SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FUERZA IN 

SITU EN EL LCA 

 

RESUMEN 

La alta frecuencia de lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) y los resultados insatisfactorios 

de la reconstrucción quirúrgica del LCA, para restaurar la cinemática normal y la estabilidad de la 

rodilla, han demostrado que la comprensión de la biomecánica del LCA es aún incompleta, 

principalmente en el análisis de la fuerza desarrollada en el LCA durante las actividades diarias y 

deportivas. En este ámbito, se introduce el concepto de fuerza in situ en el ACL. Esta fuerza que passa 

por el LCA y caracteriza la función que realiza el mismo, para resistir una carga externa aplicada a la 

rodilla. El conocimiento de la fuerza in situ del LCA es esencial para apoyar el desarrollo de una 

planificación preoperatoria satisfactoria, especialmente para mejorar las técnicas de reconstrucción 

de este ligamento. Para obtener un análisis experimental satisfactorio de la fuerza in situ en el LCA, 

es fundamental la correcta elección del sistema de medida a utilizar. La elección correcta del sistema 

de medida depende de las características específicas de cada procedimiento experimental, así como 

de la determinación de lo que se quiere medir y de cómo se quiere medir. El presente trabajo presenta 

una nueva y completa clasificación de los sistemas de medición de fuerza in situ para el LCA abriendo 

uma nueva base de datos que se construyó en base a una extensa revisión bibliográfica. A clasificación 

se realizó considerando las características, ventajas y limitaciones de cada sistema de medición. 

Palabras clave: Fuerza in situ, ligamento cruzado anterior, rodilla, revisión de literatura, sistemas 

de medición. 
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RESUMO 

 

A existência de diversas doenças, síndromes e traumas, que proporcionam problemas esqueléticos ou 

perca de massa óssea, ainda é um desafio para medicina. Entre os principais problemas está a alta 

demanda de enxertos ósseos e a baixa oferta de biomateriais que possam suprir essa necessidade. 

O trabalho tem como principal objetivo estudar, preliminarmente, a viabilidade de uso de ossos 

proveniente de peixe como uma fonte para a obtenção de hidroxiapatita biocompatível, uma 

alternativa para substituir ou complementar a disponibilidade de material, em sua maioria de origem 

bovina ou sintética. 

A partir de testes com DRX e MEV foi possível comparar as propriedades físico-químicas do material 

com as opções comercializadas.  

Por meio de testes de viabilidade celular, utilizando células do tipo MEF L929, foi possível 

comprovar que o material não é tóxico, fundamental para os fins desse tipo de material, que tem como 

principal aplicação o enxerto ósseo, formando arcabouços para o crescimento celular, estimulando e 

conduzindo o crescimento ósseo. 

Diante dos resultados preliminares foi possível concluir que as propriedades do material obtido são 

muito próximas do que é comercializado atualmente.  

Palavras-chave: Hidroxiapatita, biomateriais, biocerâmica, resíduos de ossos de peixe, 

xenoenxertos. 
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RESUMO 

A imagem de ressonância magnética (IRM) é o exame mais utilizado para detectar alterações 
encefálicas. Entretanto, a execução de técnicas para calcular o T1 nas IRMs ainda são feitas 

manualmente, por métodos matemáticos que demandam tempo e com baixa precisão. Assim, o 
objetivo desse trabalho é desenvolver um programa computacional em linguagem python para a 

determinação automática do tempo de relaxamento longitudinal T1 em IRMs. Inicialmente, 

obtiveram-se IRMs da sequência T1 com as dimensões de 416x512x40 pixels de um fantoma (objeto 
simulador). No desenvolvimento do programa, foram utilizadas imagens no formato padrão mundial 

Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM). Em seguida, as IRMs passaram por um 
pré-processamento para correção da homogeneidade e alinhamento espacial. Posteriormente, o 

código permitiu a seleção da região de interesse (ROI), ou seja, a escolha da área onde se pretendeu 

realizar a definição automática do tempo de relaxamento longitudinal T1. Por fim, utilizando 
operadores morfológicos e a razão exponencial em função da intensidade de sinal, foi possível a 

determinação automática do tempo de relaxamento longitudinal. A próxima etapa é a aplicação deste 
programa em exames reais de IRMs do encéfalo, com a futura disponibilização de uma interface de 

livre acesso para a população. 
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RESUMO 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome que torna o coração incapaz de realizar o 
bombeamento sanguíneo em níveis fisiológicos. O tratamento mais indicado para um paciente em IC 
avançada é o transplante cardíaco, limitado pelo número de doadores. Alternativamente, Dispositivos 
de Assistência Ventricular (DAVs) podem ser usados clinicamente para mitigar essa limitação. O 
DAV do tipo rotativo é o mais utilizado nos dias atuais e é um dispositivo que requer aperfeiçoamento, 
dado que, em alguns casos, pode desenvolver complicações, como a formação de trombos, 
sangramentos gastrointestinais, entre outros exemplos. O objetivo deste estudo é a análise de 
referências bibliográficas selecionadas de trabalhos com o intuito de melhorar a adaptação dos DAVs 
ao corpo humano. Na análise realizada foram reportados uma série de sistemas de controle baseados 
na detecção dos níveis de atividades do paciente para ajustar o fluxo do DAV, assim como o uso de 
simulações computacionais para o ajuste dos parâmetros de assistência. Em futuros trabalhos a 
revisão será expandida e propostas serão desenvolvidas. 
 

Palavras-chave: DAV, Sistemas de Controle, Índices fisiológicos, Fluxo sanguíneo. 
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ABSTRACT 

Heart failure (HF) is a major global health problem and heart transplantation is considered the 

standard treatment in patients with advanced and refractory HF, however, it is a procedure limited by 

the number of available donors and possible contraindications that make it unfeasible [1,2]. 

Alternatively, Ventricular Assist Devices (VADs) have been successfully used as a bridge to heart 

transplantation or as a target therapy for the treatment of Congestive Heart Failure (CHF) [3,4]. VADs 

operate at constant flow, but this can limit the quality of life and survival rate of the patient [5,6]. 

New technological paradigms and resources developed by Health 4.0 (H4.0) can personalize the 

mechanical assistance control system and integrate medical devices into the treatment [7,8]. To 

achieve this, an Embedded Intelligent System (EIS) based on H4.0 architecture for physiological 

control of VADs was developed with a multiobjective harmonious physiological control (MOPC) 

proposed by Leao et al. [9] and H4.0 architecture for VAD control proposed by Barboza et al. [10]. 

EIS was implemented on MyRIO® development platform (National Instruments, Austin, USA) using 

the LabVIEW® FPGA and RT development tools (V.2018, National Instruments, Austin, USA), 

Quartus II®EDA (V.9, Altera, San Jose, USA) and MATLAB (R2018b, Mathworks, Natick, USA). 

The analysis of the suitability of the system in the context of H4.0 was performed with the following 

in vitro VAD control tests: (i) Internet of Things (IoT) definition; (ii) information security of the data 

collected; and (iii) big data definition. The results were: (i) EIS has an ID assigned, telemetry, 

reconfigurable integrated system and real-time processing, wifi and plugin to connect to the internet; 

(ii) a password is required for pairing between the remote storage server and the user interface, there 

was compliance between EIS memory and data sent to a remote server, where the data was stored 

correctly with a latency between local and remote below 300 ms; (iii) the EIS will be able to collect 

patient usage data at full availability and can be adapted for structured programs and metadata. In 

addition, an accelerometer-based EIS module called “Healthcare” was developed to estimate steps 

and activity level, as well as identify potential life hazards. the EIS can be integrated into an intelligent 

center and the care of implanted patients will be more sophisticated with the availability of more data 

on ventricular assistance. H4.0 coupled with artificial intelligence can provide knowledge of the 

patterns in the medical data of many patients and thus create inferences to define the appropriate VAD 

reconfigurations to meet the complexity inherent in the process of personalizing physiological 

control, which can increase survival, quality of life and productivity. 

 

Keywords: Ventricle Assist Devices, Health 4.0, Physiological Control, Embedded system. 
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Figure 1. EIS test in the context of a Health 4.0 environment. Legend: A- EIS; B- Power controller; 

C- Remote access EIS interface; and D- VAD prototype. 
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Figure 2. EIS remote access graphical interface. 

 

 
Figure 3. Web page for integration of EIS into a big data. 

 

 
Figure 4. EIS Healthcare Module accelerometer and HMI sensor data. 
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RESUMO 

O eletrocardiograma (ECG) é um tipo de exame não invasivo importante para a avaliação inicial de 
cardiopatias. O presente trabalho possui o objetivo de estudar as diferenças no nível do ruído em 
função do posicionamento dos eletrodos de forma a guiar o projeto de filtros analógico e digital. Está 
sendo desenvolvido um eletrocardiógrafo portátil com tecnologia Bluetooth, que visa atender a 
demanda de medições de ECG na fila de espera do ambulatório do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia (IDPC). Para o desenvolvimento otimizado dos filtros desse aparelho estuda-se a 
medição em três localizações diferentes do corpo do paciente: os dedos, os punhos e o peito. Para os 
testes, utiliza-se o aparelho de ECG desenvolvido pelo setor de Bioengenharia do hospital.  A coleta 
dos dados do ECG é realizada em quatro voluntários, nas três localizações previamente definidas. Na 
análise do sinal utiliza-se a Transformada Rápida de Fourier (do inglês, FFT) por meio do software 
MATLAB (R2020b; Mathworks; Natick, MA, EUA). Os resultados permitem observar que há um 
maior nível de ruído nos exames medidos nos dedos comparativamente às demais localizações. Os 
resultados apontam para a viabilidade da aplicação de um filtro notch para mitigar os impactos do 
ruído na realização do exame. Futuros trabalhos implementarão o filtro no protótipo do aparelho. 
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RESUMO
Fosfatos de cálcio destacam-se entre os biomateriais utilizados na obtenção de scaffolds para
regeneração óssea, devido a sua alta semelhança composicional com o osso e excelente
biocompatibilidade [1]. Dentre os fosfatos existentes, o β-fosfato tricálcico (β-TCP) é considerado
promissor por ser reabsorvível e possuir excelente osteocondutividade. Na tentativa de obter boa
densificação dos scaffolds de β-TCP e melhorar suas propriedades biológicas é possível
combiná-los com o vidro bioativo S53P4 (53% SiO2, 23% Na2O, 20% CaO e 4% P2O5 - % massa)
[2][3]. Dentre as técnicas utilizadas para a obtenção de scaffolds biocerâmicos, a impressão 3D por
extrusão de material, permite a produção de peças customizadas, com alta complexidade e boa
reprodutibilidade. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo produzir e caracterizar scaffolds
de β-TCP e β-TCP/S53P4-20 utilizando a técnica de impressão 3D. O comportamento reológico das
pastas cerâmicas foi determinado e os scaffolds foram caracterizados quanto sua morfologia, e
propriedades física e mecânica, além do estudo de mineralização de apatita em fluido corpóreo
simulado – SBF (7 e 14 dias). As pastas cerâmicas apresentaram comportamento pseudoplástico de
acordo com o modelo Herschel-Bulkley. Os resultados do ensaio de mineralização mostraram a
formação da camada de hidroxiapatita na superfície do material.

Palavras-chave: β-TCP, S53P4, scaffolds, impressão 3D.
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ABSTRACT 

One of the major problems of the commercial extruders for developing new biopolymers 

filaments for 3D printer applied in regenerative medicine is the fine adjustment of the 

extrusion parameters, also known as setup. The complexity and the more setup time, 

including temperature and extrusion speed adjustment, difficult the polymer blend 

filament obtention, whose process requires parameter changes. To overcome these 

problems, we are preparing a homemade extruder for several polymer blend filament 

extrusions with a short time setup. The filaments are being prepared by setup the heating 

gradient (3 heating regions with individual adjustment), extrusion speed (fine adjustment 

rotation of the screw), and easy exchange of the extrusion nozzle (option of 1.5 mm, 1.75 

mm e 2.0 mm). The extruder is made of stainless steel in the contact region with the 

material that will extrude, allowing the filament's obtention based on biopolymers. The 

filaments are being prepared and will be characterized by thermal analysis (TGA/DTG-

DSC), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), mechanical properties, and Cell 

Viability Assay. Therefore, this work allows the easy obtention of the several polymeric 

blend filaments contributing to the new materials studies for regenerative medicine 

applications. 

Keywords: extruder, filaments, biopolymer, regenerative-medicine 
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RESUMO 

Vidros boratos bioativos possuem maior taxa de dissolução e completa conversão em hidroxiapatita 

do que vidros silicatos [1][2]. Por este motivo, composições difundidas de vidros silicatos vem sendo 

estudadas como equivalentes boratos, como a 45S5, que originou a composição 45B5 (46,1 B2O3 – 

26,9 CaO – 24,4 NaO – 2,6 P2O5, mol%). Tratando-se da obtenção de vidros bioativos por rotas químicas, a 

escolha dos precursores afeta diretamente sua estrutura e, consequentemente, sua bioatividade. Neste trabalho, 

a composição 45B5 foi obtida por uma rota química e estudou-se o efeito de dois precursores de CaO na 

estrutura vítrea: o metóxido de cálcio (Ca(CH3O)2) (45B5-Met) e o acetato de cálcio (Ca(C2H3O2)2) (45B5-

Ac). Os vidros foram avaliados por difração de raios-X e espectroscopia Raman. Os difratogramas indicaram 

a natureza vítrea de ambos os materiais através das duas bandas características dos vidros boratos. O espectro 

Raman do vidro 45B5-Met indicou a obtenção majoritária da unidade estrutura metaborato do tipo anel (B3O6
3-

) e minoritária de ortoborato do tipo anel (B3O9
9-). Estas duas unidades estruturais do 45B5-Met também foram 

identificadas para o 45B5-Ac, porém à estrutura minoritária deste último soma-se ainda unidades piroboratos 

(B2ØO4
4-). Uma vez que todas as unidades mencionadas apresentam elevada quantidade de oxigênio não-

ligantes, sugere-se uma elevada solubilidade e bioatividade de ambos os vidros, permitindo aplicações na 

regeneração de tecidos moles através da incorporação em hidrogéis e nanofibras. 
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ABSTRACT (200 words) 

Organic-inorganic hybrid biomaterials based on the combination of a biodegradable polymer and 

bioactive glasses are potential candidates for tissue engineering [1,2]. The combination of these 

components at the nanoscale allows the integration of multiple properties, such as mechanical 

strength, hydrophilicity, biocompatibility, as well as controlled degradation behavior [1–3]. Aim: to 

develop multicomponent nanofibrous meshes, by electrospinning, using a polymeric matrix (PCL) 

and boron and calcium silicate glass, formed via in situ sol-gel, and based on a green fabrication route. 

PCL and PCL/SiO2-B2O3-CaO compositions were prepared with different green solvent systems. 

ATR-FTIR spectroscopy confirmed the presence of siloxane (Si-O-Si) bonds of silica and carbonyl 

(C=O) bonds characteristic of PCL as well as intermolecular hydrogen-bonding interactions between 

the carbonyls of PCL and the silanol hydroxyls (Si-OH) of silica networks. The linkage between 

boron and silica was confirmed by solid state 11B NMR technique, where peaks assigned to the 

trigonal BO3 and tetrahedral BO4 groups were found. SEM/EDS showed an unfirm distribution of 

Ca and Si elements in the fibers. The PCL/boron and calcium-containing silicate compositions were 

suitable for electrospin in fibrous meshes, which proves their potential for further design of 

multicomponent nanofibrous microstructures closer to the architecture of the extracellular matrix.    
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RESUMO  

A Engenharia de Tecidos é um campo dos biomateriais que surgiu com a ideia de projetar dispositivos 

específicos para o crescimento celular e a formação de tecidos. Para esta finalidade scaffolds, que são 

estruturas tridimensionais, são produzidos para imitar a arquitetura, por exemplo do osso, e assim 

enviar estímulos moleculares para atrair as células mesenquimais, estimular sua diferenciação em 

células osteoprogenitoras e oferecer suporte mecânico para a adesão e proliferação celular. 

Compósitos de Policaprolactona (PCL), utilizada como matriz biodegradável combinada com 

Hidroxiapatita (HA) são uma alternativa promissora para a produção de scaffolds fibrosos, 

objetivando a regeneração do tecido ósseo. No entanto, rotas de processamento visando otimizar a 

interação entre esses materiais devem ser investigadas. Por tanto este estudo teve como objetivo 

produzir scaffolds de PCL, variando a concentração da solução. Bem como, scaffolds compósitos de 

PCL e HA, ambos a partir da técnica de fiação por sopro de solução. Os scaffolds foram caracterizados 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análise termogravimétrica (TGA) e ângulo de 

contato. Os scaffolds de PCL e PCL/HA apresentaram propriedades morfológicas, térmicas e de 

molhabilidade satisfatórias. No entanto, estudos futuros são necessários, como modificação dos 

parâmetros de fiação e concentração de solvente.  
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RESUMO 

Scaffolds biocompósitos têm sido largamente utilizados na área de engenharia de tecidos, como 

alternativa de reparo de lesões e/ou tratamento de algumas doenças crônicas. O uso da técnica de 

bioimpressão 3D para a produção de scaffolds tem se apresentado como uma alternativa que permite 

a combinação de estruturas que atuam como matrizes extracelulares e auxiliam na proliferação, 

diferenciação e biossíntese de células na sua superfície. Estudos demonstram que a incorporação de 

biocerâmicas, como a nano hidroxiapatita (nHA) em matrizes biopoliméricas, como PLA (poli(ácido 

lático)) promove bioatividade, osteocondutividade e osteoindutividade, acelerando o processo de 

regeneração tecidual. Além de estabilizar a interface scaffold/tecido, melhorando a resistência a 

cargas mecânicas. Portanto, esse estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar scaffolds 

biocompósitos com diferentes tamanhos de partículas de nHA produzidos por bioimpressão 3D. Os 

scaffolds foram avaliados morfologicamente por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

resistência a compressão, análise termogravimétrica (TGA) e viabilidade celular. De acordo com os 

resultados os scaffolds apresentaram boa resolução e poros uniformes, não impactando 

expressivamente a resistência mecânica dos scaffolds. Apresentaram perfis térmicos semelhantes e 

viabilidade celular adequada. Os scaffolds bioimpressos 3D podem ser promissores para engenharia 

de tecido ósseo.  

Palavras-chave: scaffold, PLA, nHA, bioimpressão 3D. 
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RESUMO 

Hidrogéis biocompatíveis carregados de células (biotinta) são de grande interesse para engenharia de 

tecidos, devido à sua capacidade de encapsular células e moléculas biologicamente ativas, 

mimetizando as propriedades dos tecidos naturais, gerando um ambiente favorável para aderência e 

proliferação celular. A bioimpressos 3D vem se destacando na biofabricação de scaffolds porosos, 

permitindo a deposição de biomateriais e biotintas com características de interesse para a regeneração 

tecidual, como o ácido hialurônico (AH), em regiões predefinidas. Este estudo teve como objetivo 

avaliar a influência de diferentes concentrações de AH (1,5; 3; 4,5 e 6 %) nas propriedades físicas e 

biológicas finais do scaffold. As biotintas foram preparadas com as diferentes concentrações de AH, 

células tronco de camundongos e o fotoiniciador. Os resultados mostraram que o aumento da 

concentração de AH promoveu um aumento no modulo elástico, consequentemente um aumento na 

rigidez do scaffold. Em relação reologia, a concentração de AH tem influência direta na viscosidade 

dos hidrogéis, quanto maior a concentração de AH, maior foi a viscosidade. Biologicamente a 

concentração de AH não afetou significativamente a viabilidade celular. Os scaffolds bioimpressos 

AH demonstraram ser adequados para aplicação como suporte poroso na engenharia de tecidos.  
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RESUMO 

A regeneração óssea é um procedimento imprescindível para reconstrução do tecido ósseo. Os 

biopolímeros vêm sendo estudados como uma alternativa em terapias de regeneração óssea, que é um 

tratamento comumente empregado na Odontologia. O objetivo deste trabalho, foi realizar um 

mapeamento científico e tecnológico das aplicações de biopolímeros para regeneração óssea entre 

2010 e junho de 2021. Para tanto, a metodologia foi utilizar Palavras-chave “biopolímeros” 

“regeneração óssea” e “odontologia” nas bases de artigos Scopus e Web of Science e nas bases de 

patentes European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) e 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), além da base Derwent Innovation Index (DII) da 

Web of Science/Clarivate Analytics. Como resultados o colágeno foi o biopolímero com maior 

número de publicações em artigos. China e EUA foram os países com maior participação nas 

publicações. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) ficou em primeiro colocado 

entre as patentes. A Engenharia e Medicina para Cirurgia Oral Odontológica obtiveram os maiores 

resultados como área de pesquisa e o periódico Materials Science Engineering C: Materials for 

Biological Applications e o Clinical Oral Implants Research apresentaram maior número de 

publicações. Para a classificação Internacional de Patentes, os destaques foram a patente A61L 027/54 

referente a materiais biologicamente ativos e a patente A61L027/58 relacionada a membranas 

reabsorvíveis. Por fim, o aumento no número de publicações de artigos verificado neste trabalho ao 

longo da última década sugere um avanço científico e tecnológico de materiais voltados a produtos 

naturais em uso médico e odontológico, ainda que o número de patentes seja significantemente menor 

dos que publicações de artigos. 

Palavras-chave: Polímeros Naturais, Engenharia de Tecido Ósseo, Membranas Reabsorvíveis. 
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RESUMO 

Visando tratar infecções ósseas, estudos recentes buscam desenvolver scaffolds capazes de auxiliar 

na regeneração tecidual e inibir a proliferação de microrganismos [1]. Dentre as estratégias utilizadas, 

a incorporação de nanopartículas antimicrobianas a scaffolds com potencial osteogênico tem se 

mostrado promissora [2, 3]. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo produzir scaffolds 

de β-fosfato tricálcico e vidro bioativo S53P4 (β-TCP/BG) recobertos com nanopartículas de óxido 

de zinco (ZnO_NPs). Os scaffolds de β-TCP/BG foram produzidos por impressão 3D baseada em 

extrusão de material partindo de uma pasta contendo 24 vol-% de β-TCP, 3 vol-% de BG e 73 vol-% 

de Pluronic® 127 (20 massa-%). A suspensão de ZnO_NPs (200 μL, 100 mg/mL) foi gotejada nos 

scaffolds. Os scaffolds foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura (MEV), energia 

dispersiva de raios-X (EDS), difração de raios-X (DRX) e quanto sua atividade antimicrobiana contra 

S.aureus por contagem de unidade formadora de colônia. Os scaffolds produzidos apresentaram 

estrutura de poros regular e as nanopartículas se encontravam dispersas em toda a superfície dos 

scaffolds, observado por imagens no MEV e EDS. Os scaffolds recobertos com ZnO_NPs foram 

capazes de reduzir em 13% a proliferação de S. aureus, se mostrando promissores para o tratamento 

de infecções ósseas. 

 

Palavras-chave: Scaffolds antimicrobianos, Impressão 3D, nanopartículas de óxido de zinco, S. 

aureus, engenharia tecidual óssea. 
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RESUMO 

A incorporação de íons terapêuticos a biocerâmicas tem se mostrado promissora para aprimorar seu 

potencial osteogênico [1]. Dentre os íons estudados, o estrôncio (Sr2+) se destaca por apresentar 

propriedades osteoformadoras, antirreabsortivas, angiogênicas e osteoindutivas [2, 3]. Dentro deste 

contexto, este trabalho estudou a incorporação de estrôncio em scaffolds de β-fosfato tricálcico (β-

TCP). Os scaffolds foram produzidos por impressão 3D baseada em extrusão de material, utilizando 

preenchimento de 40% e geometria de poros quadrados. Foi adicionando carbonato de estrôncio 

(SrCO3) à pasta cerâmica utilizada na impressão. A pasta foi produzida utilizando 50% de β-TCP (%-

massa), 8% de SrCO3 (%-massa), e 42% de Pluronic® 127 (solução 20%-massa). Após a impressão, 

os scaffolds foram sinterizados a 1200 °C por 2 h e caracterizados por difração de raios X (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após o tratamento térmico, foi observada a formação de 

hidroxiapatita (HA) dopada com estrôncio, indicando que o estrôncio se dissociou do carbonato e foi 

inserido na estrutura cristalina do fosfato de cálcio. Os scaffolds apresentaram estrutura de poros 

quadrados e regulares conforme programado. Portanto, a adição de SrCO3 na pasta cerâmica utilizada 

no processo de impressão 3D se mostrou uma estratégia promissora para dopagem de scaffolds de β-

TCP. 
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ABSTRACT 

In this work, lattice structures were developed for application as scaffolds in bone tissue engineering. 

Polylactic acid (PLA) composites, a polymer widely used in biomedical devices, with the 

incorporation of freeze-dried graphene oxide (GO) and amine-functionalized GO, were used in the 

manufacture of scaffolds by 3D printing using the fused deposition modelling method. The results 

obtained by differential scanning calorimetry (DSC) indicated that the incorporation of GO did not 

significantly influence the thermal properties of the polymer. Contact angle measurements increased 

hydrophilicity in samples containing GO, with a decrease of about 22º in the contact angle compared 

to pure PLA, a fundamental requirement for cell proliferation and adhesion. In addition, the 

cytotoxicity test using MC3T3-E1 pre-osteoblast cells confirmed the biocompatibility of both PLA 

and composite structures.  In conclusion, the composites produced with GO synthesized by two routes 

are potential biomaterials that can be used in bone regeneration. 
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RESUMO 

O processo de secagem por pulverização (Spray Drying) viabiliza o microencapsulamento, 

tecnologia capaz de aumentar a durabilidade do produto à medida que confere maior proteção 

contra fatores como luz, concentração de oxigênio, calor e umidade, evitando a evaporação de 

compostos voláteis, mascarando odores desagradáveis, garantindo uma liberação controlada, além 

de permitir o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. O trabalho teve como objetivo a 

obtenção e análise de formulações contendo biopolímeros e nanoceluloses secados por Spray 

Drying para liberação de fármacos. Foram utilizados os polímeros amido e maltodextrina em 

diferentes concentrações mássicas, sendo submetidos a secagem por Spray Drying com temperatura 

de saída controlada em 70°C. Após a secagem foi avaliado o rendimento mássico sendo equivalente 

a 40%, ao analisar o MEV as micropartículas apresentaram tamanho de 6,65–16,9 µm, no FTIR foi 

possível evidenciar as bandas associadas a bandas na região 2900-3000 cm - 1 (correspondente 

estiramento CH), em 1150 cm - 1 corresponde ao estiramento C-O e C-C com alguma contribuição 

do estiramento C-OH, na análise térmica foi analisada os eventos de degradação mássica dos 

polímeros sendo possível evidenciar o primeiro evento acontecendo próximo a 100°C relacionada a 

perda mássica da água e outro evento iniciando próximo a 200°C até 380°C relacionada a perda de 

massa dos polímeros. Para os estudos com nanocelulose foram desenvolvidas composições 

utilizando Nanocristais de Celuloses e Nanofibras de celulose, ambas extraídas da celulose nativa 

por hidrólise ácida, a fim de aproveitar suas propriedades como sustentabilidade, 

biodegradabilidade, baixa toxicidade, biossegurança, dentre outras. Ademais, conclui-se que a 

metodologia empregada apresentou efetividade na obtenção de micropartículas, apresentando alto 

rendimento mássico após a secagem e alta estabilidade térmica para o caso dos biopolímeros, 

enquanto os estudos envolvendo nanocelulose estão ainda no início de seu desenvolvimento. 
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RESUMO 

O processo de secagem por Spray Drying permite a desidratação de um material líquido fluido 

mantendo as suas propriedades funcionais, proporcionando o microencapsulamento do material. O 

processo de microencapsulação permite com que o material ativo fique aprisionado e protegido dentro 

de uma rede polimérica, assim, o material poderá ter maior estabilidade físico-químicas. O objetivo 

desse trabalho foi a obtenção e análise das formulações contendo polímeros secos por Spray Drying 

para liberação de fármacos. Foram utlizados os polimeros amido e maltodextrina em diferentes 

concentrações massicas, sendo submetidos a secagem por Spray Drying com temperatura de saída 

controlada em 70°C. Após a secagem foi avaliado o rendimento mássico sendo equivalente a 40%, 

ao analisar o MEV as micropartículas apresentaram tamanho de 6,65–16,9 µm, no FTIR foi possivel 

evidenciar as bandas assiciadas a bandas na região 2900-3000 cm -1 (correspondente estiramento C-

H), em 1150 cm -1 corresponde ao estiramento C-O e C-C com alguma contribuição do estiramento 

C-OH, na análise térmica foi analisada os eventos de degradação massica dos polimeros sendo 

possicel evidenciar o primeiro evento acontecendo próximo a 100°C relacionada a perda mássica da 

água e outro evento iniciando proximo a 200°C até 380°C relacionada a perda de massa dos 

polimeros. Logo, conclui-se que o a metodologia empregada houve efetividade na obtenção de 

micropatículas, apresentando alto rendimento mássico após a secagem e alta estabilidade térmica.  
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USO DE RESÍDUOS DA CADEIA DE LARANJA PARA A 
PRODUÇÃO DE UMPRODUTO DE ALTO VALOR AGREGADO

Resumo
O AH é considerado um produto de alto valor agregado, dispondo de tecnologia avançada,
servindo para as mais diversas aplicações médicas e especialmente nos procedimentos
estéticos. Como principais propriedades, o AH exibe elevada higroscopicidade, excelentes
propriedades mecânicas, atoxicidade, além de apresentar efeito antioxidante e
anti-inflamatório. Nesse sentido, o presente projeto propõe realizar a otimização do cultivo
da bactéria ATCC 39920 em diferentes meios de cultivo contendo diferentes porcentagens
de resíduos provenientes da cadeia de obtenção do suco de laranja, especificamente da
polpa. Para tal, o pré-inóculo será obtido utilizando o modo de cultivo agitado em meio BHI
como meio padrão, seguido da inoculação em cinco diferentes porcentagens de BHI:Suco
de laranja com e sem suplementação usando extrato de levedura. A cinética de crescimento
será conduzida com leitura da absorbância em 600nm utilizando espectroscopia de UV-Vis.
Ademais, será realizado a determinação da concentração de biomassa a partir do
monitoramento do peso seco em balança de infravermelho. A purificação do AH será
realizado pelo método de precipitação com etanol. A caracterização físico-química será
realizada pelos métodos de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier;
Reometria; ensaios mecânicos de resistência a tração e elongação.
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RESUMEN 

Las vesículas son sistemas supramoleculares que permiten la encapsulación de fármacos hidrofílicos 

en el núcleo acuoso o  hidrofóbicos en la bicapa lipídica; y se pueden funcionalizar para su uso como 

sistema de liberación controlada de fármacos. Sin embargo, estas formulaciones líquidas presentan 

limitaciones en su estabilidad, transporte, capacidad de carga, etc. Además, los procesos 

convencionales de obtención son complejos, costosos y pueden dejar solventes residuales. Como 

alternativa se ha propuesto el uso de "templates“ electrohilados anfifílicos como precursores, que 

permiten obtener vesículas por autoensamblado in-situ al disolverse en agua, debido al confinamiento 

de los componentes en las fibras electrohiladas.  

Este trabajo explora diversos parámetros composicionales y de procesamiento para optimizar la 

manufactura de vesículas con potencial como sistemas de liberación de agentes activos. Se 

electrohilaron mezclas de un polímero hidrofílico y diferentes fuentes  de fosfolípidos (lecitina de 

soja cruda y fosfatidilcolina) en tres tipos de solventes (etanol absoluto, cloroformo y su mezcla 1:1). 

También se evaluó el efecto de una pre-homogeneización e infusión coaxial de los dos componentes. 

Se caracterizó la morfología y propiedades de las membranas fibrosas sólidas precursoras, y se 

comprobó la obtención de vesículas por disolución en agua a temperatura ambiente mediante 

dispersión de luz dinámica. Se detectó una relación entre tamaño de vesícula y diámetro de fibra. Al 

aumentar la porosidad de las membranas fibrosas, el índice de polidispersidad de las vesículas 

disminuyó notablemente. La estrategia de fabricación in situ de vesículas basada en precursores 

anfifílicos electrohilados resulta menos costosa, más versátil y notablemente más simple que los 

métodos de fabricación convencionales respecto a su preparación, almacenamiento, traslado, 

administración, etc. Se espera que la incoporación de agentes bioactivos a estos materiales incremente 

su potencial como sistemas de liberación de agentes bioactivos con funcionalidad, estabilidad y 

bioaccesibilidad mejoradas. 

Palabras clave: técnicas electrohidrodinámicas, vesículas, liberación controlada 
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RESUMO 

Terapêuticas têm sido estudadas para obtenção de melhor resolutividade de distúrbios oftalmológicos. 

Substratos à base de gelatina são promissores na elaboração de dispositivos optoeletrônicos, pelas 

excelentes propriedades mecânicas, biocompatibilidade, biodegradabilidade, por ser possível torná-

los condutores e transparentes, por serem ecologicamente corretos e totalmente orgânicos. Neste 

projeto, foram preparados substratos condutores flexíveis à base de gelatina, visando aplicação na 

eletrônica orgânica. Foram produzidos filmes com diferentes concentrações de gelatina e a maioria 

apresentou boa homogeneidade, flexibilidade, manuseio, transparência óptica e flexibilidade. Os 

filmes de gelatina (FG) 5% (m/v) apresentaram espessuras médias de 57,8µm e alta transparência na 

região do visível do espectro eletromagnético (80%–90%). As bandas características da gelatina 

foram vistas em todos os espectros de absorção no infravermelho dos filmes. Os filmes não 

apresentaram toxicidade para células L929. FG 5% demonstraram baixos valores de permeabilidade 

ao vapor de água (6,72 . 10-5) e estabilidade térmica até 200ºC. Posteriormente, os filmes serão 

reticulados a fim de reduzir a solubilidade em água e recobertos com um filme de óxido de índio-

estanho para torná-los condutores. Assim, espera-se obter um substrato inovador produzido 

sustentavelmente a partir de fonte renovável.  

Palavras-chave: gelatina, nanocelulose, agentes reticulantes, eletrônica flexível. 
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RESUMO 

A efetiva utilização de próteses de membro superior, mais especificamente as de mão, está 

relacionada a diversos fatores como: peso, forma, encaixe e postura de preensão. Destes fatores, a 

maneira como se dá a preensão está intimamente relacionada com a aprendizagem pelo sujeito ao uso 

da prótese e, portanto, ao efetivo sucesso de sua aplicação como uma pretensa substituição do membro 

faltante. Apesar da importância do processo de aprendizagem, ele é pouco considerado no 

desenvolvimento de próteses de mão. Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de objetos 

inteligentes a serem utilizados numa estratégia de análise quantitativa e qualitativa de preensão. Estes 

objetos trabalham com sensores de força e torque, e, de acordo com sua forma e aplicação, fornecem 

diferentes parâmetros que auxiliam na análise e caracterização da preensão. Foram realizados alguns 

testes iniciais com um objeto inteligente desenvolvido. Através deles foi possível analisar as 

características de preensão da prótese utilizada, indicando que o objeto funcionou corretamente e que 

o método proposto tem possibilidades de êxito. O uso de mais de um objeto inteligente demonstrou-

se necessário para uma avaliação mais criteriosa de uma prótese de mão. 

Palavras-chave: Mão, Objetos Inteligentes, Prótese, Reabilitação, Treinamento. 
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ABSTRACT 

 

One challenge faced during the recovery process of a patient who has been a victim of a stroke is the 

rehabilitation of the upper limbs’ movements. The rehabilitation is usually a one-on-one interaction 

between the patient and therapist since it is important for tasks of everyday life, such as eating, 

drinking, dressing, bathing, reading etc. Recent studies present the idea that neurorehabilitation is 

crucial to the recovery process after a stroke and that there are new technologies that use task-oriented 

processes to aid in the recovery process. Numerous robotics devices ranging from single joint 

movement to stations of different complexities that have been created to aid in this issue. The present 

project is a force-sensitive station and intelligent object that intercommunicate in way that we can 

extract data to aid the recovery process during occupational therapy. The intelligent object consists 

of low-cost sensors such as a gyroscope, accelerometer, a microcontroller, and a load cell. The station 

is a sensor-based screen that will be used to simulate common daily tasks, locate, and be interacted 

by the patient via the sensors and intelligent object, collecting data and helping to access and indicate 

certain weaknesses or strengths in a custom way for each patient reducing the need of a single 

therapist for a single patient. Currently, the station structure has been built and its sensors are being 

implemented. The intelligent object (IO) for this propose is already done, the next step is to conclude 

the station then starting the tests with both OI and the Station integrated themselves. 

 

Keywords: Neurorehabilitation, Intelligent object, Occupational Therapy, Stroke, Rehabilitation 

devices. 
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RESUMO 

 

A integração da tecnologia com as práticas de reabilitação vem crescendo muito nas últimas décadas. 

Vários sistemas de neurorreabilitação já fazem uso de jogos eletrônicos, sensores de reconhecimento 

de gestos e da realidade virtual. Porém o uso contínuo destes equipamentos virtuais podem trazer 

algumas desvantagens aos pacientes a curto e longo prazo. A  alta exposição à luz azul artificial, 

emitida por telas de dispositivos eletrônicos, aumenta o risco do usuário desenvolver doenças oculares 

e distúrbios no sono. A utilização prolongada de equipamentos de realidade virtual também está 

associada a efeitos colaterias como enjoo, náusea, fadiga visual e dores de cabeça, o que pode levar 

ao cansaço e prejudicar de forma considerável o processo de reabilitação, há casos em que a depender 

da condição de saúde do usuário se faz necessário uma avaliação clínica prévia. Também deve-se 

levar em consideração a reatividade de alguns pacientes ao uso de tecnologias digitais, como alguns 

idosos, onde a interação pode se mostrar um grande desafio e se tornar uma barreira na hora da 

reabilitação. Visando levar a uma maior interação com o sistema de reabilitação, propõe-se a 

utilização de um robô móvel. O robô utilizado é o Robotino®, um robô móvel com rodas 

omnidirecionais de fabricação da FESTO. O Objeto-Inteligente, que aqui substitui o joystick 

comumente utilizado em práticas de neuroreabilitação, é composto de diferentes recursos – célula de 

carga, acelerômetro, giroscópio, sensor mioelétrico –  que o torna capaz de monitorar as forças, os 

movimentos e os sinais mioelétricos provenientes da atividade motora do paciente. Os dados 

coletados poderão ser visualizados pelo fisioterapeuta e/ou pelo próprio usuário. Até o presente 

momento um objeto inteligente foi desenvolvido e testado mostrando-se eficiente para o uso na 

reabilitação. A integração do objeto com o robô está em desenvolvimento e uma vez estabelecida 

permitirá o início dos testes clínicos. 

 

 

Palavras-chave: Neurorreabilitação, Objeto-Inteligente, Robotino®, Sinal Mioelétrico, Membros 

Superiores. 
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ABSTRACT 

Cerebral Palsy (CP) is a disorder that has its main causes during childhood, a period in which the 

child is in the process of development, therefore more susceptible to injuries [1]. Physiotherapeutic 

treatment is necessary in such a scenario. Its use in a person with CP results in the stabilization of 

muscle movement, improving their motor coordination and movements [2]. Due the lack of 

attractions and the need to insert new technologies for the child physiotherapeutic process, a robotic 

arm was developed that replicates the child's movements through inertial sensors [3]. In an attempt 

to improve this project, a robotic arm is also developed, containing the same objectives, however 

using a different method. In the aforementioned project the movement of the robotic arm was based 

on the use of inertial sensors in a glove worn by the patient, unlike the current design, the movement 

of the robotic arm project is based on electromyographic signals captured in specific parts of the 

human arm. Thus, using dedicated electronics and a microcontroller, the robot's motors are activated 

as programmed to perform recreational tasks based on commands given by the patient. 

Keywords: Robotic Arm, Electromyography, Recreational Physiotherapy. 
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ABSTRACT 

According to reports from physical therapists, physiotherapy presents a painful and uninteresting 

process because it distances itself from the ludic, which is a natural essence of the human being, and 

easily attracts children when applied. When the child receives certain stimuli and positive feedback, 

physical therapy tends to be more attractive and fun, making them more willing to continue the 

treatment. [1]. In 2021, the “Robotic System for Children's Physiotherapy with Recreational 

Activities” project was developed, which consisted of a robotic arm made to assist in the 

physiotherapy process of children with Cerebral Palsy [2]. According to the conclusions of the initial 

project, in-depth tests would be necessary to improve the control of the prototype. In this way, here, 

was developed a new control that is safer and that allows its application helping in the rehabilitation 

of these children. This new control allows the robotic arm to reproduce the movements of the human 

arm, so that the movement of the forearm, arm and hand are reproduced independently, 

simultaneously and in real time. Therefore, the prototype control operates with reliability and 

robustness, thus making the physiotherapy process safer and more efficient for users. 

Keywords: Robotic Arm, Inertial Control, Recreational Physiotherapy, Inertial Measurement Unit. 
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RESUMO

O Efeito Moiré, caracterizado pela formação de franjas em decorrência da interação
óptica entre duas grades, tem suas aplicações amplamente exploradas na literatura. Uma das
capacidades das técnicas ópticas derivadas desse efeito é a medição da deformação de
campos de superfície, algo particularmente interessante à ciência dos materiais e ao estudo de
tensões, além de seu baixo custo de aplicação. O presente estudo buscou explorar a
viabilidade da utilização da técnica de Moiré de projeção com phase-shift para o mapeamento
dinâmico de tensões em corpos de prova submetidos a ensaios de tração, aferindo a sua
eficiência e precisão. Para tal, foram utilizados softwares de processamento de imagens e as
próprias medições experimentais tradicionais, como o paquímetro. Cruzando-se os dados
obtidos, pode-se concluir que a técnica de moiré é eficiente para o exercício proposto.

Palavras chave: Técnicas de Moiré, phase-shift, ensaio de tração.
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RESUMO 

O efeito óptico de moiré é obtido pela interação de duas grades sobrepostas que, ao se 

deslocarem, produzem franjas com padrões divergentes. O padrão resultante varia com o formato das 

linhas claras e escuras. A princípio, existem poucos estudos que envolvem a aplicação de diferentes 

tipos de retículos. Esse processo em específico, apresenta um baixo custo em relação a outros métodos 

ópticos. O presente trabalho, buscou realizar uma comparação de duas categorias de grade: circulares 

e paralelas por meio de um método conhecido, que mede o crescimento de rachaduras em um corpo 

de prova, o qual são tiradas imagens do aumento da fenda com ambas as grades. A abertura real da 

fissura foi medida com um paquímetro e a encontrada ocorreu mediante o tratamento das imagens 

com o software Imagej. Desse modo, os resultados das análises com os dois tipos de grade se 

mostraram precisos, pois, houve alta correlação aos medidos com o paquímetro, na qual as grades 

circulares obtiveram um R² de 0,9669.  

Palavras-chave: Técnica de moiré. Grades. Medição do crescimento de rachaduras. 
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RESUMO 

 

A medição da rugosidade de superfícies é de suma importância para muitos campos da ciência e 

engenharia. Existem diversos métodos para mensurar essa propriedade, e o que tem sido mais 

utilizado é o método de contato através do rugosímetro, onde a ponta do instrumento percorre um 

trecho da superfície analisada para obter informações sobre o perfil da peça.  

 

Tal método traz problemas consigo como o dano à superfície analisada, pois a ponta do rugosímetro 

risca o material no processo. Como os parâmetros que são utilizados para medir a rugosidade realizam 

a média dos picos e vales ao longo do perfil para determinar a rugosidade, pontos onde há acentuada 

elevação ou depressão podem passar despercebidos. 

 

Tentando superar as limitações dos métodos de contato o presente estudo se propôs a estudar os 

métodos ópticos para determinação da rugosidade, entre eles os que utilizam a interferência 

ondulatória da luz no meio físico, chamado de padrão Speckle. O padrão Speckle ocorre quando um 

feixe de luz coerente é refletido e por conta dos sulcos e reentrâncias da superfície refletora terão 

regiões do espaço onde há interferência construtiva e destrutiva da luz, gerando assim pontos com 

maior e menor intensidade luminosa, ou padrão Speckle.  

 

Palavras-chave: Rugosidade, Rugosímetro, Speckle  
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RESUMO 

 

O fenômeno de Moiré consiste na interferência causada pela sobreposição de duas estruturas 

periódicas (retículos), sendo a técnica de Moiré de sombra com multiplicação de franjas mais sensível 

que os métodos os tradicionais, além de diminuir os efeitos da diferença de iluminação na superfície 

do objeto em estudo. 

Para o processo de Moiré acontecer é necessário que as imagens coletadas passem por um processo 

entre dois softwares, o ImageJ e Idea que são destinados ao processamento de imagens, por isso é um 

procedimento demorado. Tendo assim a motivação para a origem do projeto, para o sucesso conta-se 

com o auxílio de macro para tornar o processo mais rápido e eficaz.  

Com a adversidade encontrada objetivou-se no projeto automatizar o processamento de imagens 

necessário nas Técnicas de Moiré para que se obtenham resultados rápidos, tornando o processo 

viável em aplicações que exijam rapidez diagnóstica. 

Para o êxito do projeto, foram feitos testes com a macro do ImageJ para otimizar o processo com isso 

obteve-se o processo que demorava 5 minutos em 1 minuto e além da macro contou-se com o apoio 

da programação em python para interligar os programas. 
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RESUMO 

A fotoelasticidade é uma técnica utilizada para fazer análise de tensões em materiais birrefringentes, 

para que seja atingido o êxito, é necessário a utilização de um equipamento, o polariscópio de 

transmissão. Com o intuito de otimizar a análise, em um estudo anterio, foi desenvolvido um 

polariscópio portátil, que consegue fazer análises equivalente ao polariscópio de transmissão, porém 

pode-se explorar outras áreas além da mecânica, como a petrografia. A petrografia é responsável por 

estudar, analisar e descrever as rochas, que são formadas por minerais e que para sua identificação 

tem-se que fazer a análise no microscópio petrográfico, com lâminas petrográficas o que dificulta a 

identificação in loco, por isso a utilização polariscópio portátil é uma alternativa para a verificação dos 

cristais de rocha. Assim, tendo como objetivo, validar a utilização do polariscópio para a análise de 

lâminas delgadas e patentear o equipamento. Para realizar esse estudo, foi feito inicialmente uma 

revisão bibliográfica sobre fotoelasticidade e petrografia, com o intuito de entender mais sobre cada 

aspecto e a partir disso, foram feitos testes comparativos de análise de lâminas delgadas vistas do 

microscópio e com o polariscópio portátil, a fim de validar a rotina do polariscópio portátil na área da 

petrografia.  
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Oxímetro para identificação da cardiomiopatia hipertrófica dos 
gatos

A medicina veterinária, representa um dos campos de maior possibilidade de exploração de 

conhecimento, isso se deve às constantes necessidades que surgem. Com base nisso, e no contato que

 temos com os felinos diariamente – que representam no Brasil aproximadamente 23,9 milhões 

de indivíduos, foi observado que os gatos domésticos apresentam uma comum doença cardíaca, a

 cardiomiopatia hipertrófica. Esta doença provoca a hipertrofia do ventrículo esquerdo, impedindo o

 coração de fornecer um fluxo normal de oxigênio e nutrientes para o corpo, se tornando uma ameaça 

à  vida  desses  animais.  Devido  à  nossa  familiaridade  com  inovações  envolvidas  na  engenharia, 

atrelada  ao  nosso  interesse  pela  área  de  Bioengenharia,  tivemos  a  iniciativa  de  desenvolver  um 

protótipo  de  Oxímetro  portátil  que  determina  a  frequência  cardíaca  e  oxigenação  em  gatos 

domésticos  na  fase  adulta.  O dispositivo  foi  construído  a  partir  da  montagem de  um circuito 

eletrônico atrelado a um sensor, que por um código em C++, capta as informações essenciais para

 uma  rápida  identificação  do  estado  de  saúde  cardíaca  do  gato  e  para  ser  possível  fazer  um 

acompanhamento  periódico  dos  resultados.  Com  o  auxílio  de  artigos  médicos  e  mecânicos,  foi 

possível  conseguir  desenvolver  o  protótipo  e  obter  com  o  dispositivo  resultados  que  mostram  a 

quantidade de batimentos por minuto registradas (em bpm), além do nível de oxigenação do corpo 

em  %.  Com  base  no  conhecimento  dos  valores  usuais  desses  parâmetros  para  os  felinos,  é 

possível comparar o que é apresentado pelo dispositivo e predeterminar o estado real e atual 

da saúde do animal. Esses resultados se mostraram bastante promissores, permitindo às pessoas 

mais  segurança  quanto  ao  bem estar  de  seus  animais.  Desta  forma,  é  notório  o  avanço  provocado 

pelo oxímetro doméstico para a sociedade e os futuros benefícios que são disponibilizados por ele. 
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RESUMO 

A cada minuto, um milhão de garrafas plásticas são vendidas em todo o mundo; por ano, o ser humano 

consome cerca de 500 bilhões delas, segundo levantamento da Euromonitor feito a pedido do jornal 

britânico The Guardian. O aumento da utilização de plásticos é de tal forma significativo que, em 

2050, os oceanos terão mais detritos desse material do que peixes, alertou um relatório da Fundação 

Ellen MacArthur no Fórum Econômico Mundial de 2016.  De acordo com dados do Ibama, uma 

garrafa PET (Polietileno Tereftalato) pode demorar cerca de 200 a 600 anos para se decompor no 

meio ambiente. Por isso a importância da reciclagem de materiais plásticos como o Polietileno (PE) 

e o Polipropileno (PP). 

 No Brasil 5% das embalagens de PET descartadas pela população em 2019 foram recicladas, 

segundo o 11º Censo da Reciclagem do PET feito no país. Seguindo essa tendência sustentável, esse 

projeto de pesquisa busca o estudo do processo de fabricação de filamentos de impressora 3D, através 

do reaproveitamento do plástico de tampas e garrafas feitas de material PEAD (Polietileno de Alta 

Densidade) e PET (Polietileno Tereftalato).  
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RESUMO 

A difração de Raio-X (DRX), é uma das alternativas mais propícias para a caracterização de um 

material. Esse ensaio consiste em emitir feixes de Raio-X utilizando a rede cristalina do material a 

ser analisado, permitindo identificar os constituintes microestruturais e suas quantidades. Os 

biomateriais cerâmicos, conhecidos por sua fragilidade, possuem propriedades que fazem deles um 

material muito utilizado como biomateriais pela sua estabilidade química e sua resistência à abrasão, 

por ser bons isolantes térmicos e elétricos, entre outras. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo 

realizar a caracterização por difração de Raio-X de biomateriais obtidos por manufatura aditiva, 

analisar a estrutura cristalina do material cerâmico, através de discos cerâmicos, a fim de validar a 

utilização desta forma de análise em campo. 

Palavras-chave: biomateriais, DRX, cerâmicos, manufatura aditiva 
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RESUMO 

A celulose bacteriana (CB) apresenta propriedades interessantes para o uso biomédico como elevada 

pureza e biocompatibilidade [1], [2]. Contudo, em sistemas de liberação de fármacos, a CB possui 

um comportamento de burst release [3] onde os efeitos negativos podem ser farmacologicamente 

perigosos. Objetivando curativos multifuncionais com propriedades antibacterianas e de liberação 

controlada de fármacos, no presente trabalho propôs-se a obtenção de nanocompósitos utilizando 

CB/Laponita (Lap), com diferentes teores de argila, para estudo de adsorção e liberação do fármaco 

ciprofloxacina. Nos resultados de MEV, nota-se um aumento no diâmetro médio das fibras com 

aumento do teor de Laponita (60, 60, 63, 72 e 80 nm, para CB, CB/Lap 5, 10, 15 e 30%). Em 

comparação com os resultados de USAX, avaliando a seção transversal das fibras (q) pela a 

aproximação Guinier, também se observou um aumento do diâmetro das fibras (57, 57, 60, 63 e 66 

nm). Nos testes de adsorção, nota-se o aumento da capacidade de adsorção de ciprofloxacina (43, 49, 

51, 54, 60, 82 e 95 mg/g, para CB, CB/Lap 1-50%) com o aumento do teor de Lap, evidenciando uma 

maior afinidade dos nanocompósitos com o fármaco, o que pode ser promissor para aplicações em 

sistemas de liberação controlada. 

 

.Palavras-chave: Celulose bacteriana, Laponita, Curativos tópicos, nanocompósitos, liberação de 

fármacos 
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RESUMO 

O recobrimento biomimético de fosfatos de cálcio (CaPs) em materiais bioinertes permite a 

formação de uma camada bioativa sobre sua superfície, favorecendo a proliferação de células e 

interação com o tecido ósseo. A substituição iônica parcial dos íons Ca2+ por Sr2+ pode aumentar 

mais a biocompatibilidade, osteocondução, e força de ligação óssea desses materiais, estimulando a 

formação óssea. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi obter e caracterizar scaffolds de 

Al2O3/5% vol. inclusões nanométricas de ZrO2 recobertos biomimeticamente com CaPs 

enriquecidos com Sr2+. Para isso, scaffolds, obtidos pelo método de gelcasting sem atmosfera 

controlada, foram tratados com ácido fosfórico por 4 dias, a 90 °C, para melhorar a aderência da 

camada de CaPs durante o recobrimento biomimético. Em seguida, foram recobertos com solução 

que simula o fluido corpóreo (SBF) 5x mais concentrada, enriquecida com 1,00 mmol/L de Sr2+
, por 

14 dias. Análises de difração de raios X evidenciaram a formação de fases de interesse biológico, 

tais como -TCP, -TCP, HAp, TTCP e Sr-Hap. Já análises de microtomografia computadorizada 

de raios-X mostraram elevada porosidade e alta interconectividade entre os poros, com dimensões 

que favorecem a osteocondução e regeneração óssea, indicando que esses materiais são promissores 

em aplicações biomédicas. 
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ABSTRACT 

Surface functionalization with organic molecules and biomolecules has been considered as a 

promising route to generate osseointegrative and/or antibacterial properties to Ti implants [1,2]. The 

presence of hydroxyl (OH) groups on the TiO2 surface can be a key mechanism for this strategy, 

allowing a covalent binding with organic molecules (anchors, linkers, or spacers) and further 

immobilization and specific orientation of biomolecules, like proteins and peptides [2,3]. Functional 

OH groups can be increased on passive TiO2 films by etching with NaOH solutions [4], however this 

type of alkaline activation has not been properly explored for anodic TiO2 coatings. Therefore, this 

work intended to investigate the effect of different NaOH treatments on TiO2 surfaces developed by 

micro-arc oxidation (MAO), known by their porous morphology incorporated with bioactive agents 

such as Ca and P. The resulting topography, chemical composition and crystal structure were 

significantly affected by the NaOH concentration and soaking time. A proper balance between 

material dissolution and activation of Ti-OH species was selected, and the activated oxide was further 

grafted with antimicrobial peptides. The preliminary results showed that these novel functionalized 

surfaces may present a potential antibacterial action against Staphylococcus aureus.  

 

Keywords: titanium implants, functional surface groups, micro-arc oxidation, antimicrobial 

peptides. 
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ABSTRACT 

The composite material obtaining process for application as a biomaterial must take into 

account properties such as biocompatibility, mechanical strength and osteoinduction. In the 

case of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) polymer filled with hydroxyapatite, a ceramic widely 

used in orthopedic and dental processes, what is sought is a greater generation of piezoelectric 

behavior and greater mechanical resistance of the final product. The functionalization of these 

materials is a means of promoting greater interaction, in order to further increase the effects 

aimed at bone growth. In this work, the presence of hydroxyapatite (HAp) and the PVDF 

functionalization were evaluated to observe their implications at the PVDF beta phase 

occurrence, the phase most suitable for applications in the area of biomaterials, considering its 

better piezoelectric action compared to the other phases of this polymer. X-ray Diffraction 

(XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope 

(SEM) analyzes were performed to verify changes in the composite. The functionalization 

process resulted in greater formation of alpha phase of PVDF and reduction of the presence of 

beta phase, which implies in the reduction of the piezoelectric behavior of this material. HAp 

showed no influence on the occurrence of these phases. The result suggests phase control by 

functionalization. 

Keywords: Biomaterials, Functionalization, PVDF, HAp. 
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RESUMO 

Materiais baseados em moléculas análogas as melaninas atraem grande interessem em aplicações 

biomédicas, principalmente devido a sua baixa toxicidade e potencial de carreamento de fármacos 

[1,2]. Entretanto, tais propriedades podem apresentar uma grande variabilidade em função de fatores 

como: molécula precursora, pH da reação e utilização de catalizadores. Tendo em vista esta 

variabilidade, o presente trabalho busca avaliar o impacto do processo de pré-oxidação eletroquímica 

de moléculas de hidrocloreto de dopamina na formação de partículas de dopamina tipo eumelanina. 

Para tanto, foram sintetizadas partículas com e sem o processo de pré-oxidação eletroquímica, ambas 

em pH 9. Sendo a reação em solução aquosa e com utilização de nitrato de ítrio como catalizador da 

oxidação. Os materiais sintetizados foram avaliados por meio das técnicas de termogravimetria, 

espectroscopia UV/Visível e capacidade hemotóxica. Os resultados demonstraram diferenças no 

produto final obtido, com maior estabilidade térmica das moléculas pré-oxidadas, e variação no 

potencial hemotóxico das mesmas. Com estes achados podemos concluir que a utilização de etapas 

iniciais de uniformização do processo de oxidação pode ser utilizada para a obtenção de moléculas 

com diferentes propriedades, de acordo com a aplicação desejada. 

Palavras-chave: polidopamina, eletro-oxidação, hemotoxicidade. 
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RESUMO 

O desenvolvimento de novos tratamentos utilizando óxido de grafeno em aplicações 

biomédicas tem se mostrado promissor devido a diversas aplicações biotecnológicas e com grande 

potencial para diferentes aplicações1, 2.  

Dessa forma, a presente pesquisa pretende desenvolver um novo produto tecnológico no qual 

poderá ser utilizado em um tratamento customizável para recuperação de danos celulares a tecidos 

humanos, servindo possivelmente como curativo mais eficiente em comparação aos curativos 

convencionais.  

Assim, realizou-se o desenvolvimento de nanocompósitos hemocompátiveis a fim de avaliar 

o efeito de uso dos metais cobalto, bismuto e gálio na obtenção de nanocompósitos de óxido de 

grafeno/dopamina e quantificar a hemotoxicidade desses compósitos. 
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AGRADECIMIENTOS 

Agradeço à COPE pelo financiamento desta pesquisa e à CAPES, CNPQ e FAPESP pelo 

financiamento das pesquisas do grupo. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] SEABRA, Amedea B. et al. Nanotoxicity of graphene and graphene oxide. Chemical research 

in toxicology, v. 27, n. 2, p. 159-168, 2014. 

[2] CHUNG, Chul et al. Biomedical applications of graphene and graphene oxide. Accounts of 

chemical research, v. 46, n. 10, p. 2211-2224, 2013. 

Page 79 



Avaliação eletroquímica e estrutural de revestimentos eletrodepositados de 

titânio com adição de magnésio na forma amorfa e cristalina 

Guilherme R. Capelin1, Jean V. Teixeira1 e Paulo N. Filho1. 
1Faculdade de Ciências- UNESP - Bauru, guilherme.capelin@unesp.br

 

RESUMO 

O titânio (Ti) é amplamente utilizado na área ortopédica devido à sua biocompatibilidade e alta 

resistência à corrosão, esta última devido a formação de uma fina camada de óxido na superfície ao 

ser exposta ao ambiente [1]. Metais à base de magnésio possuem o potencial para serem utilizados 

como implantes biodegradáveis devido à sua biocompatibilidade, boas propriedades físicas e 

mecânicas. Além de que o magnésio pode influenciar positivamente o crescimento do tecido ósseo, 

mesmo tendo baixa resistência e rápida taxa de corrosão no corpo humano [2-3]. O objetivo deste 

trabalho foi analisar as diferenças de suas propriedades anticorrosivas, rugosidades e cristalinidades 

entre o titânio dopado com magnésio amorfo e cristalino. O processo eletroquímico foi realizado por 

meio de um potenciostato com uma corrente constante de 1,0 mA/cm2 durante 1800 segundos. Para 

caracterizar as amostras, foram realizadas uma polarização potenciodinâmica, microscopia confocal e 

Difração de Raios-X (DRX). Constatou-se que houve uma menor eficiência de proteção na amostra 

calcinada, uma diminuição nas rugosidades (RMS e Ra) e o DRX indicou que antes da calcinação o 

revestimento tinha a característica amorfa e após a calcinação houve a presença de picos, indicando 

que ocorreu uma cristalização. 
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RESUMO 

 

O desenvolvimento de biomateriais visa gerar inovação com as novas biotecnologias sendo 

exploradas como impulso ao progresso dos materiais biomédicos. Nesse tocante, para delinearmos as 

propriedades de géis com potencialidades para a engenharia de tecidos, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar composições de O-Carboxi-Metil Quitosana (O-CMQ) e Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) 

(AV) visando investigar as propriedades físico químicas, morfológicas e reológicas destes géis. Para 

tanto, realizou-se os seguintes ensaios: Análise Reológica, Calorimetria Diferencial Exploratória – 

DSC, Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR e Microscopia Eletrônica de Varredura – 

MEV. Na análise química por FTIR observou-se a formação de ligações entre os componentes 

evidenciando boa compatibilidade, sendo confirmado pela análise de DSC que apresentou um único 

pico endotérmico com deslocamento para temperaturas intermediárias entre as apresentadas pelos 

biopolimeros individuais. Na análise por MEV confirmou-se a efetividade da mistura, verificado pela 

ausência de separação de fases, e pela formação de poros interconectados, que é favorável ao cultivo 

celular. E, finalmente, investigou-se as características reológicas dos géis que se apresentaram como 

fluidos não newtoniano e viscosidade aparente adequada para os fins pretendidos. Portanto, conclui-

se que foi possível desenvolver blendas binárias com propriedades e potencial para uso como géis 

(biotintas) na área da regeneração tecidual. 
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ABSTRACT 

Ti6Al4V alloy is among the main materials applied in orthopedic and dental implants. However, 

factors such as functionality, durability, and biocompatibility can be affected by corrosion due to 

contact with aggressive species of the biological environment. To provide efficient protection against 

corrosion, the surface modification of implants with bioactive coatings is emerging as a promising 

strategy[1]. In this context, poly(methyl methacrylate) (PMMA)-silica hybrids modified with 

hydroxyapatite (HA) and β-tricalcium phosphate (β-TCP) were evaluated as bioactive coating 

material. PMMA-silica hybrids containing HA or β-TCP at a concentration of 1000 ppm were 

obtained by combining sol-gel reactions of tetraethylorthosilicate (TEOS) with the radical 

polymerization of methyl methacrylate (MMA) and 3-methacryloxypropyl trimethoxysilane (MPTS). 

The results show that about 15 µm-thick coatings deposited by immersion on Ti6Al4V alloy are 

homogeneous, slightly hydrophilic, and exhibit strong surface adhesion (>14 MPa). The influence of 

HA and β-TCP on the hybrid matrix was evaluated by infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and 

thermal analysis. In addition, the protective efficiency was evaluated by electrochemical impedance 

spectroscopy in a simulated body fluid solution (SBF, ISO 23317). The modified coatings showed a 

high corrosion resistance with a low-frequency impedance modulus >5 GΩ cm2 after 100 days of 

exposure, which is about four decades higher than that of uncoated Ti6Al4V alloy. 

Keywords: organic-inorganic hybrid, calcium phosphates, corrosion protection, Ti6Al4V 
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Few personal words from the organizer… 

 

About saying no: 

I’m 44 years old and I need to learn how to say no (Organize a conference in three months?). 

Online? I don't like online conferences. I like to drink beer with friends scientists. I have a beer 

name (Bock). Black beer. I consider myself black inside, black open-hearted, which is much more 

Brazilian-like than my German surname (and I also love Germany). But I like to see people, talk 

to people. And an online conference does not give that to me (no “Biergarten”). 

But it gives me the comfort of my home, of taking care of my children, for example. I also need 

to say no to them. As teacher, (and a teacher is like a father, sometimes) I need to learn how to 

say no to the students, when they ask to postpone the homework deadline, ask for a grade, ask 

to review a conference paper one day before the deadline and I stay working after hours... 

But many people also need to learn how to say yes. There's a phrase my father used to say, I 

think it's Latin "in dubita pro bono" which is a bit of a mismatch between "in dubio pro reo" and 

"pro bono publico". When judging something, when in doubt, in favor of the defendant. But since 

we are not judges, when in doubt, make the decision that is for the common good (not the Bono 

from U2, of course). 

SLABO welcomed me to COLAOB 18 years ago, organized by prof. Cecilia Zavaglia when I was a 

Master's student. I hope that this SLABO Conference welcomed everyone in the same loving way. 

So bad that we didn’t have Forró like in 2004. 

Eduardo 
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