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Objetivo
A proposta principal do presente projeto é utilizar como matéria prima, um
efluente (gerado no processo de produção de hidróxido de zircônio por fusão
alcalina da zirconita (ZrSiO4)), para a síntese de vitrocerâmica de CaO-MgO-SiO2
bioativa.

O processo de fusão alcalina da zirconita consolidado na “Usina Piloto de
Produção de Óxido de Zircônio Nuclear do IPEN”.

Necessidade de se pesquisar o tratamento, aplicação, valoração e destinação
ambientalmente correta dos efluentes.

O aproveitamento do efluente pode ser estendido para a síntese de outros
compostos a base de sílica , com vasto campo de aplicação.
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Objetivo da Inovação
Sintetizar vitro cerâmica CaO-MgO-SiO2 para aplicação biomédica

Bioatividade

Adesão e proliferação celular

Propriedades mecânicas mais adequadas para aplicação em ortopedia

Adesão e proliferação celular

Materiais ortopédicos constituem o maior mercado de biomateriais,
seguidos por materiais liberadores de drogas (drug delivery) e materiais
para aplicação cardiovascular



O diferencial desta inovação para a sociedade
Impacto econômico
TEOS (tetraetilortosilicato), fonte de Si utilizada normalmente, é importado, de
difícil manuseio e de custo muito elevado, ao contrário de Na2SiO3.

Impacto social
O uso de vitrocerâmica do sistema CaO-MgO-SiO2 é uma opção alternativa para
aplicação ortopédica com menores impactos cirúrgicos e pós operatórios, além de
ser de fácil obtenção.

Impacto científico e tecnológico
Inovação e originalidade ao combinar duas técnicas: sol gel e precipitação.
Obtenção de material não citotóxico e bioativo para aplicação biomédica.
Aproveitamento do efluente para síntese de compósitos a base de sílica com vasto
campo de aplicação em tecnologia de ponta.

Impacto social
O uso de vitrocerâmica do sistema CaO-MgO-SiO2 é uma opção alternativa para
aplicação ortopédica com menores impactos cirúrgicos e pós operatórios, além de
ser de fácil obtenção.

Impacto ambiental
Produto abundante na natureza, não contaminante
Reaproveitamento de resíduos



Resultados obtidos

Teste de bioatividade

10 mm

Micrografia do material
imerso em SBF por 7 dias.

Micrografia do material
imerso em SBF por 14 dias.

Micrografia do material
imerso em SBF por 21 dias.

Micrografia do material
antes da imersão em SBF.

Corpo de prova:  vitro cerâmica
CaO-MgO-SiO2 sinterizado a
1300ºC por 2h

Teste de citotoxicidade
Não citotóxico: teste com células
ovário de hamster chinês (CHO).



SOL GEL MODIFIED DERIVED CaO-MgO-SiO2 CERAMIC GLASS SYSTEM:
PREPARATION AND IN VITRO CHARACTERIZATION

Trabalhos relacionados

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A BIOACTIVE MULTIPHASE
SILICATE CERAMIC



Indústrias de cerâmicos e vidros para aplicação biomédica
O mercado global de cerâmica médica pode ser segmentado com base em aplicações: ortopédicas,
dispositivos implantáveis, aplicações odontológicas, cirúrgicos e instrumentos de diagnóstico e
tratamento terapêutico do câncer e outros.

Principais fornecedores

• 3M ESPE
• Biomet 3i
• CeramTec
• CoorsTek
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Kyocera
• Materiais avançados de Morgan
• Serviços de Nobel Biocare
• Straumann
• Stryker
• Zimmer Holdings

Outros fornecedores de destaque

• Amedica • APC internacional • A.C. cerâmica especial
• Berkeley avançados biomateriais • Bonesupport •
Ceradyne• CeraRoot • Curasan• Monitor médico•
Dentium• Dentsply• Doxa • Eurocoating • Moagem de
Ferro-cerâmica • Friatec• Glidewell laboratórios• Globus
Medical • Hangzhou 3b instrumento médico
• Innovnano • Cerâmica internacional • Intra-Lock
internacional • Ivoclar Vivadent • JRI Ortopedia • Kemet
• Kuraray • Metoxit • Micro-cerâmica • MOJE Keramik-
Implantate • Physik Instrumente  • Piezo cinética
Cerâmica & • precisão Ferrites • Técnicas de SCT
Société des Céramiques • Skyortho Dental suprimentos
médicos Sobrinho & Smith • Temex-cerâmica • Vishay
Intertechnology • VITA Zahnfabrik • Wright Medical
Technology

Fonte: http://www.reportlinker.com/p02840431-summary/Global-Medical-Ceramics-Market.html

Global Medical Ceramics Market 2015-2019
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Conclusão

O silicato de sódio proveniente de um efluente da fusão alcalina da zirconita
foi utilizado com sucesso no preparo do material bioativo do sistema
CaO-MgO-SiO2.

O uso do efluente ao invés de TEOS é interessante, pois possui menor
grau de impactos ao meio ambiente. Além disso, o TEOS é um produto
importado, de difícil manuseio e de maior custo.
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grau de impactos ao meio ambiente. Além disso, o TEOS é um produto
importado, de difícil manuseio e de maior custo.

O aproveitamento do efluente pode ser estendido para a síntese de outros
compostos a base de sílica , com vasto campo de aplicação.
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