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BIOMATERIAIS

Dentes preservados
Novos cimentos e membranas
odontológicas tornam
restaurações e implantes mais baratos

Dois novos biomateriais
para uso odontológico
prometem trazer gran-
des benefícios aos den-
tistas e seus pacientes. O

primeiro deles é um filme tlexível (ou
membrana) empregado para auxiliar
o processo de fixação de pinos usados
em implantes dentários. O outro é um
cimento odontológico que serve para
restauração de dentes e para fixação de
dispositivos protéticos, como pinos, co-
roas e bráquetes (peças metálicas para
fixação) de aparelhos ortodônticos, usa-
dos na correção da posição dos dentes.
Os biomateriais, capazes de estimular o
potencial regenerativo de tecidos hu-
manos, foram desenvolvidos por dois
pesquisadores do Grupo de Biornate-
riais do Instituto de Química da Uni-
versidade Estadual Paulista (IQ/Unesp),
campus de Araraquara, que integra o
Centro Multidisciplinar de Desenvol-
vimento de Materiais Cerâmicos, um
dos dez Centros de Pesquisa, Inova-
ção e Difusão (Cepids) da FAPESP.
Entre as vantagens dos novos produtos
está utilização de tecnologia nacional
que permitirá colocar no mercado
materiais mais baratos em relação aos
produtos usados atualmente.

O filme tlexível, criado pelo douto-
rando em química Rossano Gimenes, é
um compósito formado pela junção
de dois polímeros (copolímero) PVDF-
TrFe (tluoreto de polivinilideno-trifluo-
retileno) e pela cerâmica titanato de
bário (BT). No mercado encontram-se
membranas de polímeros (tetlon, por
exemplo) usadas para revestir cavidades
ósseas bucais com lesões (extrações de
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dente, implantes, cirurgia) visando a pro-
teger o coágulo sanguíneo que se forma
no local. "Esse coágulo tem um papel
fundamental na regeneração óssea e na
integração entre o pino e o osso. É ele
que fornece os nutrientes necessários
para o crescimento das células ósseas':
explica a química Maria Aparecida Za-
ghete, orientadora de Gimenes e coor-
denadora do Grupo de Biomateriais.
Sem essa proteção, por exemplo, cada
vez que a pessoa vai escovar os dentes,
o coágulo é involuntariamente removi-
do, atrasando o processo de cura.

Além da função protetora, a mem-
brana desenvolvida na Unesp também
deverá acelerar o crescimento ósseo em
função das interações piezelétricas en-
tre o compósito e o osso. Piezeletrici-
da de é um fenômeno físico no qual
certos materiais submetidos a uma pres-
são mecânica respondem com a geração
de cargas elétricas. Os ossos possuem
essa característica e seu crescimento es-
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tá associado à piezeletricidade. "Com o
uso dessa membrana, estamos dando
uma força para o osso regenerar-se de
forma mais rápida", afirma Gimenes.
Atualmente, materiais semelhantes à dis-
posição dos dentistas, como as membra-
nas de tetlon, têm somente a função de
isolar o coágulo. Essas membranas não
contribuem para regeneração do osso.

O "pulo do gato" na fabricação do
compósito da Unesp foi a criação de
uma cerâmica com características mo r-
fológicas capaz de potencializar a ca-
pacidade piezelétrica do copolímero
PVDF- TrFe, vendido pela indústria
química na forma de pequenas pasti-
lhas (pellets) e usado numa ampla va-
riedade de aplicações na indústria ele-
trônica, tais como hidrofones (detecto r
de sinais sonoros submarinos), filtros
acústicos e sensores de temperatura e
pressão. Na fabricação do filme, os pel-
lets são dissolvidos por um solvente or-
gânico e a solução resultante é mistura-
da ao pó cerâmico desenvolvido por
Gimenes com auxílio da aluna Luciane
de Oliveira Coelho.

"Fizemos testes in vitro e in vivo, em
tíbias de coelho, que demonstraram a
biocompatibilidade e bioatividade dos
compósitos, ou seja, não são rejeitados
pelo organismo, não causam intlamação
e curam lesões ósseas. Nos próximos dois
anos, estaremos aperfeiçoando o com-
pósito e, em seguida, partiremos para
avaliação clínica em institutos e facul-
dades de odontologia", diz o pesquisa-
dor. Confiante na viabilidade e no su-
cesso da membrana, Gimenes planeja
tornar o produto viável comercialmente,
num primeiro momento, por meio da



Ao lado, membrana para auxiliar
os implantes dentários. Abaixo,
cimento para a fixação de pinos
e peças protéticas

criação de urna empresa própria. "Creio
que o produto final possa chegar ao
mercado com um preço inferior ao das
membranas de teflon hoje disponíveis."

Cimento de vidro - O outro material
produzido pelo Grupo de Materiais do
IQ-Unesp é um cimento de ionômero,
um compósito formado pelas partículas
de vidro e um ácido orgânico. A princi-
pal diferença em relação aos produtos
similares existentes no mercado está no
processo de preparação. A maioria dos
pós dos cimentos comercias é importa-
da e os vidros utilizados na sua fabrica-
ção passam pelo processo de fusão de
óxidos, enquanto na Unesp esses produ-
tos são produzidos num processo quí-
mico com sais solúveis em água.

A composição do cimento também
foi alterada com a introdução de novo
elemento, o nióbio. "Queremos desen-
volver um produto final com caracterís-
ticas superiores ao tradicional': afirma
a professora Maria Aparecida, orienta-
dora do doutorando Márcio Bertolini,
idealizador do novo biomaterial. "O nió-
bio melhora a resistência química do
ionômero, impedindo que o cimento
seja degradado pelas alterações de pH
da boca. Além disso, o nióbio atua na
melhoria das propriedades mecânicas':
diz a pesquisadora. "Outra vantagem do
nosso vidro é que temos maior controle
na microestrutura, possibilitando um
produto com mais qualidade. Como usa-
mos temperaturas mais baixas, os custos
energéticos na produção dos vidros são
menores, além de utilizarmos equipa-
mentos mais baratos", explica Bertolini.

A expectativa dos pesquisadores é
que o produto esteja finalizado dentro de
um ano. "No momento, estamos me-
lhorando o processamento dos materiais
e as características morfológicas do vi-
dro. Depois partiremos para a fase de
testes, que será realizada em faculdades
de odontologia", diz Bertolini. Embora
a principal aplicação desse cimento seja
a fixação de pinos e peças protéticas, ele
também poderá ser usado como ingre-
diente para acrescentar mais resistên-
cia e tornar outras resinas odontoló-
gicas mais baratas. •
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