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Preparo de superfícies com densidade de carga negativa da
ordem de 10"° C/cm2, com emprego da técnica de descarga
corona, para cânulas comerciais de Teflon.

Desenvolvimento de uma técnica de carregamento para que o
tempo de decaimento das cargas nas cânulas fosse bastante
grande, da ordem de 10 anos a 37°C.

Controle de cargas em relação ao processo de esterilização
feito com gás de oxido de etileno, mostrando que as cargas
não foram essencialmente alteradas pelo processo.

Controle do decaimento de cargas por meio de técnica de ca
pacitor oscilante adaptado à geometria cilíndrica, que é não
destrutiva e não necessita de aquecimento da amostra.

Outro resultado» embora não tecnológico ou cientifico« foi o
da colaboração com o grupo cirúrgico de Ribeirão Preto,
num trabalho em equipe, na tentativa de se encontrar uma
linha de ação comum.
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ABSTRACT

The greatest problem founded in a cardiovascular im-
plant is the thronibj;s fprmation*Mul-(wL§_wáSHa^pto-pTevent this ~v=:
irg Teflon grafts/In electret state for prothesis^in vena cava of
dogs.

To put these grafts in an electret state w.c„uaed.-a co
rona discharge in air and homocharge was formed predominantly.
To measure the formed surface charge the oscillating capacitor
technique was used.

Our initial system had plane geometry and we cons-,
tructed a new system with/cylindrical-geometry. c<~. ' '- >-"'"<

In the electret~state the grafts'" showed an initial den
sity of charge of 10'^C/cm^ a"^JT^T"f>"*^^J' t n e c n a r ê e decay
and time decay of the samples under-.many conditions. -v-.x.-^

We found two activation energies» £ 2 = 0» ^ e ^ and
Ç3 = 1.12 eVi due to rapid and slow decay, respectively.

The charged grafts 'were sterilized with ethilene gas
oxide and this process apparently did not influence the charges. -—

/ No theoretical model was proposed in the area of
anti-ihrombogenic surfaces, since the work is essencially techno-
logical.

/ 4"he surgical and biological experiments related to
this work wiil be carried out at the surgical Department of the
School of Medicine of Ribeirão Presto.
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PREFACIO

O maior problema encontrado num implante cardiovas -
exilar é o da formação de trombos e os inconvenientes encontrados
nessas próteses com materiais condutores e semicondutores» motiva
ram-nos a esse trabalho, que consta da modificação elétrica de su-
perfícies isolantes (Teflon), para deixá-las no estado de eletretos.

Como intui-se que trombose intravascular seja causa-
da por mecanismos eletroquímicos, uma superfície elètricamente car
regada em contato com o sangue pode modificar esse tipo de meca -
nismo, por interação elétrica, até que se possa conseguir uma não
formação de trombos, quando são feitos esse tipo de implantes.

A presente tese foi realizada visando apenas objetivos
da ciência aplicada;

1. Utilizar a experiência do grupo de São Carlos na
área de eletretos para encontrar aplicações para tal tipo de material
(1 a 10).

2. Tentar resolver o problema tecnológico, isto e» o
desenvolvimento de canulas de Teflon no estado de eletretos, como
superfícies antitrombogênicas.

3. Colaborar na preparação de tais cânulas para o
grupo biológico-cirúrgico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Prê
to, chefiado pelo Prof. Albert Sader.

Não pretendemos de forma alguma realizar experiên —
cias biológicas em São Carlos» mas sim colaborar tecnicamente com
o grupo de Ribeirão Preto. Por outro lado, também não pretendemos
resolver problemas teóricos ou de Física Básica na área de superfí-
cies antitrombogênicas, não propondo qualquer modelo nosso para ex
plicar esse fenômeno. Trata-se» portanto, de contribuição eminente-
mente tecnológica, ação esta que julgamos importante de ser iniciada
no Brasil

Os resultados da presente tese, sob o ponto de vista de
aplicação médico-cirúrgica somente serão avaliados após os implan-
tes e experiências cirúrgicas a se realizarem em Ribeirão Preto, as
quais daremos uma breve descrição apenas a titulo de informação, no
Apêndice deste trabalho.

Nosso trabalho consta de uma parte introdutória, para
melhor situação do problema. São tratados depois, aspectos relacio-
nados a materiais dielétricos polarizados, ou seja, eletretos e aspec
tos teóricos do método de medida usado. É exposto em seguida, o



problema de adeaão celular desenvolvendo alguns aspectos relativos
à formação de duplas camadas e suas interações. Posteriormente,
é tratada a parte experimental e finalmente são comentados os re-
sultados, conclusões e discussões.

As figuras são colocadas no final do texto e e apres en
tada uma bibliografia de todo o trabalho no final da tese.
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I - INTRODUÇÃO

1. DETERMINAÇÃO PO PROBLEMA

O maior problema que advèm de uma protese de mate
rial estranho no sistema cardiovascular é a trombose intravascular.
Devido a esse fato, é grande a procura de biomateriais para im-
plantes nesse sistema.

As primeiras tentativas foram feitas com material.«
condutores, metais ou ligas metálicas, por Sawyer e colaboradores,
que já há mais de quinze anos trabalham intensamente na busca de
materiais compatíveis com o sangue. As mais importantes caracte-
rísticas desse material devem ser sua propriedade não trombogêni-
ca e não.destruição das células do sangue.

Os primeiros materiais testados foram os metais e li-
gas em forma de pó e em forma de tubos. Os mais nobres como:
ouro, platina, níquel, tiveram pior desempenho trombótico que os
menos nobres, como alumínio e magnésio e as ligas de aço inoxi-
dável e stellite.

Os metais mais nobres apresentavam, além de forma
ção maciça de trombos, grande destruição de células sangüíneas.
Ha em suas presenças um decréscimo de tempo na formação de fi-
brina.

Esses metais possuem um potencial positivo em relação
ao eletrodo padrão de hidrogênio e desenvolvem também em contato
com o sangue potenciais positivos. Invariavelmente causam agrega-
dos de plaquetas e consequentemente trombose.

Os metais menos nobres, colocados em posições mais
altas na série eletroquímica, que também no sangue apresentam um
potencial negativo, tendem a ter um menor caráter trombótico. Sua
grande desvantagem nesse tipo de implantes e a corrosão e con -
sequent em ente intoxicação do paciente (l, 12). Mas esses metais e-
xibem também um alto poder destrutivo dos elementos do sangue(l3).

Foi verificado que os metais mais nobres, mais eletro
positivos, concorrem maciçamente à formação de trombos quando
implantados, comparados com os metais eletronegativos, com os
quais havia problema de corrosão. Uma correlação direta foi então
obtida entre a posição do metal na série eletroquímica e a duração
de boas condições dos tubos de metal (14). Em geral, foi encontra
do que materiais condutores que exibiam potenciais negativos no san
gue em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio eram antitrombo-
gênicos, enquanto que aqueles que registravam potenciais positivos
eram invariavelmente trombogênicos. (15).
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A ordem do potencial dos metais na série eletroqv: ií-
ca e no sangue e aproximadamente a mesma.

Metais com potenciais na região do potencial do eletro
do padrão de hidrogênio são muito tóxicos, pois com eles acentua-se
o problema de corrosão quando em contato com o sangue.

Foram também testados materiais elètricamente neu-
tros. Tubos de carbono foram implantados no sistema cardiovascular,
mas depois de certo tempo decorrido após o implante, verificava-se
uma acentuada hipertrofia na neo-intima» com oclusão total do vaso,
na maioria das vezes (11, 12).

A esses resultados foram adicionados resultados des
estudos do fenômeno de trombose em si, bem como estudos de célu-
las componentes do sangue e paredes de vasos sangüíneos.

Um conhecimento do mecanismo de trombose no vaso
sangüíneo e no material protético é essencial para a seleção tanto de
materiais usados em próteses como em drogas para prevenção de
trombose.

Historicamente, estudos iniciais de trombose foram fei
tos sob o ponto de vista bioquímico; ò interesse estava voltado para
fatores antitrombóticos, como a heparina. Mais atualmente, houve
grande tendência em se aceitar que trombose Íntravascular esteja es-
tritamente relacionada com mecanismos de origem bioelétrica ou ele
troquimicá, pois desde que é uma reação que ocorre numa interface
sólido-eletrólito (vaso sangüíneo ou material protético-sangue} intui-
se que ocorra por um mecanismo elétroquunico (12).

' O fenômeno de trombose não está até o presente total-
mente elucidado, mas sabe-se que para ocorrê-lo é fundamental a
adsòrção de plaquetas numa superfície. As plaquetas, então, desem-
penham papel fundamental em hemostase e trombose vascular.

Foi observado que plaquetas possuem densidade de car-
ga negativa em suas superfícies (16, 17, 18), concordando com o fa-
to de que todas as células dos mamíferos até agora examinados apre
sentam esse tipo de carga (19). Reações nas superfícies das plaque-
tas são de grande importância nà formação de trombos (20).

No estudo de precipitação de sangue "in vitro" (21), ob
servou-se'que quando se colocam eletrodos mergulhados em solução
que contenha baixa quantidade de sangue, a partir de uma diferença
de potencial crítico aplicada entre os eletrodos, há deposição de pla-
que tas no'eletrodo positivo. Invertendo-se a polaridade dos eletrodos
ha repulsão do eletrodo em que anteriormente havia atração. O fenô-
meno é reversível.

De polarização análoga à das células sangüíneas é a pa_
rede' interna dos vasos sangüíneos (22, 23), pois sob condições nor-
mais, apresenta uma densidade de carga superficial negativa. Essa
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parede apresenta muitos poros» carregados também negativamente
(11, 18, 23, 24).

É grande a influência do pH de uma solução em den-
sidades superficiais de carga. Assim, um decréscimo de pH au-
menta a densidade de carga superficial, tanto nas paredes do vaso
sangüíneo como nas células sangüíneas. A um pH da ordern de 4, 5
a carga superficial é nula e a um pK abaixe déVse valor; a densi-
dade de carga superficial é positiva. Estudos desse tipo sâo reali
zados "in vitro".

Ainda, drogas antitrombogênicas aumentam a densío-
de de carga superficial negativa da parede dos vasos e das células
sangüíneas, enquanto que drogas trombogénicas têm efeito oposto.
podendo também causar reversão de sinal das cargas superficiais
(11, 12, 22). Também lesões e aterosclerose podem tornar a pare
de do vaso sangüíneo menos negativa.

Sawyer e colaboradores (25) puderam verificar ainda
a relação entre trombose intravascular e potencial: eletrodos foram
implantados tanto na aorta como na cava canina. O eletrodo interno
era colocado em contato com a intima e o externo em contato com
a adv ent ic ia. Havia a indicação de uma tensão negativa espontânea
do eletrodo interno em relação ao externo. Quando havia reversão
de polaridade, havia indicação de trombose intravascular em algum
ponto do eletrodo interno. E esse fenômeno foi verificado na aorta
e na cava.

A aplicação de um eletrodo negativo podia ser usada
para prevenção de trombose em vasos sangüíneos anastomosados
(26), ou seja, vasos que sofreram suturas. O controle de sangra-
mentos pelo emprego de um potencial positivo já foi usado para
produzir homeostase em ferimentos traumatizantes e sangramentos
encontrados em cirurgia cerebral (27).

Intui-»e então que ocorrência de trombose intravas-
cular na parede de vasos sangüíneos e de materiais protéticos é
um fenômeno dependente á'i diferença de potencial entre a parede
do vaso sangüíneo (ou material protético) - interface do sangue. Eii
tão fenômenos bioelétricos e eletroquímicoe sâo responsáveis pela
formação ou inibição de trombos.

Embora uma grande variedade de observações tenham
sido feitas que correlacionam efeitos elétricos e trombose intravas-
cular, essas correlações são somente qualitativas.

É essencial que sejam estabelecidas correlações en-
tre características eletroquímicas dos materiais para implantes car
diovasculares e suas características trombogénicas. Também é ne~
cessário ter-se um conhecimento do caráter destrutivo do sangue
desses materiais.

Depois de se ter notado o caráter bioelétrico de trom
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mente trombcsantes. Devido a isto, comumente não se fazem
tes no sistema venoso.

É por esse motivo que tentamos a eletrificação das
can idas, para serem implantadas no sistema venoso,. visando uma ndo
formação de trombos.

O que se quer, então, com o material no estado de
eletreto, é a tentativa de unia prevenção na formação de tromb'j
(54), até, se possível, conseguir-se uma resistência trombótica tai
que se compense fazer-se próteses no sistema venoso, como atual -
mente são feitas no sistema arterial. As próteses devem ser colccj.
das na veia cava de cães, região mais susceptível à formação de
trombos, devido às características de baixo fluxo de sangue e baix-
teor de oxigênio.

Grande parte dos trombos formados quando se im-
plantam canulas é a de trombos juncionais na interface vaso-câhula,
talvez devido a vazamentos na linha de s utur a. Suturas são fontes de
erros técnicos, que muitas vezes podem ser responsáveis por maus
resultados obtidos. Ainda, podem-se relacionar formação de trombes
juncionais à diferença de porosidade do vaso e da cânula, com maior
efeito na junção; ou à diferença em características eletroquímicas cU
parede do vaso sangüíneo e do material protetico.

2. ELETRETOS - SUA CARACTERIZAÇÃO

Eletretos podem ser pensados como análogos elétri-
cos de magnetos e seus campos elétricos podem, da mesma maneira,
serem utilizados.

Um eletreto não é uma bateria, não podendo portan-
to produzir trabalho; mas pode ser usado para induzir cargas num
condutor colocado proximo de sua superfície.

Pode-se alcançar este estado num material dielétri-
co de várias maneiras: ou deixando-o sob ação de um campe elétri-
co, durante certo tempo, a uma determinada temperatura, ou por
uma descarga corona, etc.

Um eletreto é então um dielétrico que apresenta po-
laridade interna permanente. Essa polarização, na maioria dos casos
e composta por dois componentes distintos de polaridades opostas(30,
31):
1) heterocarga: polarização no volume do material de sinal oposto ao
do eletrodo adjacente. É relacionada com absorção dielétrica e pode
ser considerada como orientação de dipolos ou uma orientação de uni
dades polares, tais como extremidades de cadeias de polímeros ou
grupos de moléculas. Pode ser também considerada como uma migra
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çao de ions.
2) homocarga: nsulta de descarga no gas entre o eletrodo e a super
íície do material dielétrico e injeção de carga durante a polarização,
quando o contato não » perfeito entre as superfícies do eletrodo e do
diejetrico. havendo ai a camada de gas. E formada por uma camada
år. carga iôníc-s espacial., localizada perto da superfície do dieletri—
co. Apresenta mesma polaridade que a do eletrodo adjacente usado
para forma-la-

A po-arização pode variar muito, variando-se as
condições °m que e realizada, ou as propriedades do material dielé
tricô qu° s<=- quer deixar no estado de eletreto.

Material com alta resistividade como o Teflon, f<~£
ma melhor um excesso de homocarga. que pode ser obtida por des-
carga corona- que heterocarga, que podemos obter por meio de apli_
caçáo dir«ta d» um campo elétrico estático a uma determinada' tem-
peratura, durante certo tempo (termoeletretos).

Pode-se representar a polarização interna de um e
letreto como resultado d? efeitos de ambas as cargas, hetero e ho-
mocarga.- por uma carga equivalente colocada no dieletrico. Essa
carga » a resultante => determina os campos interno e externo do e-
i-^treto.

Geralmente as duas superficies do eletreto apresen
tam m'-sma carga rasultante, mas de sinal contrario.

Podemos medir a carga total da amostra e a hete-
rocarga, ind^p^nd^nr^s uma da outra. A carga total pode ser medi-
da por t?:mca d=i capacitor oscilante, que utilizamos, e a heterocar
ga por m°todo d̂  termodespolarização Estas duas técnicas estarão
descritas no capirulo referente à parte experimental.

Á homocarga e a hstarocarga de um eletreto não
permaneciam fixais indefinidamente, mas apresentam um decaimento-,
de acordo comas propriedades físicas do material, temperatura, etc.
D°ssa man°:ra de muita importância se torna a estabilidade de sua
carga.

O caráter da hsterocarga é essencialmente dipolar
=? seu tempo de r^axação e relacionado com uma.distribuição de e-
nergias d=i at i /ação •*. com a temperatura. Essas energias de ativa-
ção devem ssr determinadas para cada material- desde que a nature
za m.croicópica da heterocarga ainda não e bem conhecida (8). Em
polímeros esse tipo áf carga é bastante estável, apesar de serem
raros os dados quantitativos que se encontram na literatura.

A homocarga3 que é uma carga iôhica superficial
ira rslaxar-se num período de tempo que depende da resistividade
do matéria^ °. do campo intarno da amostra isto é- a homocarga de
ca:ra ats um vaior iguai à hsterocarga se existir,- pois o campo in



- 7 •

terno daí vai se anular. Sua relaxação depende também da tempera
tura.

A estabilidade da carga resultante depende então dab
estabilidades da homocarga e da heterocarga, que também não a.--
caem independentemente uma da outra.

Com> a relaxação das cargas depende diretamente da
temperatura, deve-se evitar o aquecimento da arnostra-

No nosso caso, onde as amostras deviam ser im-
plantadas, surgiu o problema de esterilização, que não pode ser e-
fetuada em autoclaves comuns. Nes sev tipo de esterilização, as a-
mostras devem permanecer numa atmosfera úmida a 120°C, duran-
te algumas horas. A essa temperatura e umidade, toda a polariza-
ção da amostra deve ser anulada.

Tentamos a esterilização com bombardeamento de
elétrons de energia de 2 MeV. mas chegou-se à conclusão que a me_
lhor maneira de se esterilizar as amostras era a de se usar gás
de oxido de etileno: a amostra permanece na atmosfera desse gas à
temperatura ambiente. Essa técnica e muito mais simples que a de
se usar bombardeamento de elétrons, por isso foi a escolhida.

Na análise de um eletreto, todos os autores assu-
mem a aplicação geral da lei de Ohm e combinam-na com as equa-
ções de Maxwell, relacionando o campo in . rno à carga superficial
resultante, para se obter uma equação diferencial envolvendo o cam
po, sua primeira derivada em relação ao tempo e à derivada da po-
larização em relação ao tempo.

Embora muitas teorias tenham sido propostas para
equacionamento de eletretos, a maioria concorda apenas qualitativa-
mente com os dados experimentais.

Vários autores (32, 33, 34) mostraram teórica e ex
perimentalmente que em muitos dieletricos na qual a polarização e
o decaimento são feitos à mesma temperatura constante, a respos-
ta da polarização a um campo interno variável pode ser considerada
como suposições ou respostas de degraus individuais infinitesimais
de campos, isto é, o dieletrico obedece ao principio da superposi-
ção.

3- TEORIA DO DECAIMENTO DE CARGA

Um eletreto ideal é considerado como sendo um ca
pacitor de duas camadas. Uma superfície é pintada com tinta condu-
tora ou metalizada e serve como um eletrodo. Acima da outra su-
perfície da amostra coloca-se um eletrodo metálico. Os eletrodos
são então curto-circuitados. Supõe-se que o dieletrico já esteja no
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estado de eletreto. Temos, em esquema:

'LA j ELETRETO i
i r' r • " - ' • • ' i

'//////A— ELETRODO

ELETRODO

A lei de Ohm para o decaimento da homoe arga
vido à resistividade, sob efeito do campo elétrico interno é:

onde: EL = campo elétrico
y : resistividade do material
C : densidade de carga superficial

Supondo que a polarização dentro do dielétrico po£
sa ser decomposta em:

P(t)-<

onde: P^(t) = polarização que varia quase instantaneamente com o tem

Pj(t) = polarização que varia lentamente com o tempo.

Tomaremos como relevante apenas a resposta da
polarização ao campo elétrico interno que varia lentamente com o
tempo Pj(t).

Usando a integral de linha e a lei de Gauss para o
capacitor de duas camadas» encontramos que:

(2)

onde:

e:



K - constante dieletriea da amostra
j j -• espessura da amostra
la - espessura da camada de ar.

K' inclui o faro do eletreto estar curto-circuitado,
quando o circuito é aberto !_ »"^»e K' »K.

(3)

De (l) e (2) escrevemos que:

d E - 0
K' dl

= 0

Essa equação aparece em todas as teorias
nologicas do decaimento de carga de eletretos.

Como no nosso caso espera-se que não tenha havi-
do formação de heterocarga, ou seja, polarização de volume, enta-i.

(4)

i - 0

E a equação (3) lica:

dt
--C

Ou, t-;r. ttrnius da homocarga:

(5,
: O

Cuja solução e dada por:

Esse upo dt teoria de eletretos só e valida
polarização e decaimcxcto í.:).c>s a uma temperatura constante. G:
desenvolveu íec entern ente (35) teoria não isotermica.

4. MEDIDA DE CARGA SUPERFICIAL

Para medida de carga superficial das amostias uti-
lizamos um capacitor osrilanLe, que interagindo com o campo extcr-
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no produzido pelo eJetreto, produz um sinal alternado, que e levado
a um eletrômetro. Anuía-se a corrente no eletrômetro através de
uma tensão contraria à do eletreto, aplicada a ele. Esse método foi
usado por Periman (36) em eletretos e Williams (37) em oxido de
zinco.

Esquemàticamente, temos um capacitor de duas ca
madas, onde o eietrodo superior e livre de oscilar:

ELETRODO

V,B

ÍDd
í

t. r ZZZZZ/ZZ/ZZZZZZ/ZA
ELETRETO

ELETRODO

d>eo. s ^
ApJícamos 'a integral de linha para se calcular o

campo elétrico na camada de ar:

(1)

onde

(3)

Onda:

Aplicando a lei de Gauss:

fl a carga rcai na superfície da amostra.

Por definição:

Dd ' pd * 2oEd

3 : Pojarisação da amostra
iy: PermiSoividade do vácuo.

Mas:

(4)
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Onde:
Pj(t): componente do polarização que varia quase instantaneamente à
mudanças do campo interno Ed(t} Pode ser caracterizada pela cons
tante dielétrica do material, & .

(5) Pf (* )s

Pi(t): componente da polarização que responde lentamente "a mudanças
do campo elétrico interno

Na camada de ar,

Pj(t) = 0

Como

Da -

ficamos com:

e:
(6)

= pia*

No dielétrico:

e:
(7) Dd = ,

Tomando as equações (l), (2), (6) e (7) podemos en
contrar o campo na camada de ar:

V * K Pja

Se aplicarmos uma tensão contrária VR tal que con-
duza a E, = 0, ficamos então com:

Como esperamos que so tenhamos homocarga, então
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duplo eomodo «hftrico
Os efeitos de urn eletreto no sangue são, então, re

lacionados com a dupla camada elétrica- que é formada na interface
eletreto- sangue.

Na iniciação de trom bos, há grade evidência de
que plaquetas desempenham um papel muito importante (38). Êtfse
mecanismo é complexo e ainda não está totalmente explicado, mas
sabe-se que envolve adsorção e degranulação de plaquetas na super-
fície em contato com o sangue. Há indicações de que haja a forma-

'ção de uma fina camada, da ordem de 150 Ai coni alto teor de fi-
brinogênio, na qual plaquetas ads or vem. Em alguns casos, agre-
gam-se, degranulam-se e iniciam um trombo (38, 39).

Plaquetas apresentam carga superficial negativa(16,
17) e espera-se que quando se coloca um eletreto com superfície ne
gativa em contato com uma solução que contenha plaquetas (sangue)
possa-se alcançar, sob alguma circunstância, uma interação repul-
siva entre a superfície sólida e a superfície da plaqueta.

Essa interação de superfície carregadas imersas
numa solução tônica não é simples de se analisar quantitativamente,
pois muitos tipos de forças estão presentes. O problema é bastante
complexo e um simples modelo não é suficiente para explicá-lo.

Quando a plaqueta se aproxima de uma superfície
sólida carregada elet ricamente, tem-se que analisar a interação exi
tre ddas duplas camadas iônicas, uma referente à superfície da pia
queta e outra referente à superfície «álidàaqv.eta

Algumas das forças que se originam desta intera-
ção foram reportadas por Pethica (40, 28):
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Forças de Atração:

1 - Forças de London-van der Waals
2 - Forças de interação de duas duplas camadas
3 - Forças de Imagem
4 - Forças devido a Flutuações de Carga
5 - Forças devido a ligações químicas

Forças de Repulsão:

1 - Forças de Interação Entre Duas Duplas Camadas
2 - Forças de London-van der Waals
3 - Interação devido a Camadas Hidratadas

Dentre essas forças, a de repulsão mais relevan-
te é a de interação entre duas duplas camadas, devido ao caráter
liofóbico da superfície do material polarizado no sangue.

Uma superfície é liofóbica quando, num meio ele-
trolítico não apresenta nenhuma afinidade com o solvente. Nossa
superfície liofóbica é o polímero polarizado e o solvente é o sangue.
Solvatação neste caso tem papel insignificante e o potencial eletro_£
tático torna-se o principal foco de investigação.

O tratamento matemático de dupla camada foi pri-
meiramente proposto na teoria de Gouy-Chapman, mas de urna ma-
neira muito simplista, cujos resultados estavam muito longe dos re
sultados experimentais. Stern (41) tomou essa teoria e melhorou-a
considerando as dimensões dos íons na solução, perto de uma su-
perfície. Assumiu que há a formação de uma densidade de cargas
imóveis perto da superfície, formando o que se denominou dupla
camada compacta e uma densidade de cargas móveis, dando ori-
gem à dupla camada difusa.

Um modelo mais realista, em termos de colóides
liofóbicos foi proposto por Landau e Derjaguin (42) e por Verwey e
Over beek (43) (teoria de LDVO). Foi estudada a interação entre par
tículas idênticas imersas numa solução eletrolítica e superfícies
com o mesmo potencial de superfície. Se se supõe que uma super-
fície plana interage com uma superfície esférica, ambas com mes-
ma densidade de carga superficial, de acordo com essa teoria te-
remos a seguinte expressão para o potencial das superfícies, co-
mo função da distância de separação d entre as superfícies:

4L£ coth
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fl - V ' V ül~ . co^äpiirnento r e . ' p r c o dfc

£, : cori2íórte diele- l ira da soluclc

U : densidade de carga superficisJ

- i - : espe:---:-a da dupla camada l ír ica, igual à separação d&-j
^ cas it-, .ti .- =tj>a-: i:or que tem ;ücsma densidade de carga

ma car:, -idadt elí-rrjca. qiis a dupja camada.

: para >.<:lulas e geralmente da.!>:; CJTI mV.

8upo«;-se que a dis"<T-< .as pequenos, a i-..p... iic.e £. = -
ƒ er IC a se ci>j,iporte como plana, i-u c> o raio de curva» ui a e muïto
maier que a distância de separação i-otrr» as duas sup^riV les.

Em cas-'i como êc-'.'.-. onde super íic "f.s _o;"n mnsjiaa
densidade-. <i', '~arga s«: interagem -̂ a. ;empre uma r =pul :a^ entr'; as
superíicíti carregadas.

O calculo da ener .:•: püenciaJ de jnl sriçao emrc u-
má superÍÍCJÊ ptaaa & uma partic;.'L ^.síF.rica, arribam •: ÍT r;.gas com
mesma densidade de carga, come ••„••rao da dïsr.a'ni.ia c dada por
(44):

Vr .̂ r 1 exp Ud)

onde:

k: constante de Bouwman
T: temperatura absoluta
e: carga do «sietron
y: Valencia do ion
a: raio da partícula

Quanao os potenciais dt. superfície que se irjterageiTi
sao diferente^, ou SK<a, as densidade^ de carga das superíji.ies são
diferentes, "parer.e qixe a.parentemcn'.e MUI a carga nem o potencial
podem permariectT cnnafá-tss sem que se. acarretem rcpu.'.ados fisi-
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cos impossíveis" (44). Se os potenciais de superfície permanecem
constantes, as densidades de carga devem se tornar infinitas quan-
do temos distância de separação tendendo a zero. Ou potenciais têm
mesmo valor quando a distância de separação vai a zero, ou a car-
ga tende a infinito. Por outro lado, as densidades de carga não po-
dem permanecer constantes diferentes de zero, inas devem tender a
zero, desde que o gradiente de potencial deve se anular quando a
distância de separação tende a zero.

Pode-se também considerar a possibilidade de que
uma das cargas inverta de sinal durante a interação, de tal modo
que permaneça com carga igual em módulo à outra densidade de
carga, mas de sinal contrario. Neste caso, a partir de uma certa
distância; existe uma interação atrativa entre as duas superfícies
carregadas.

Considerando-se duas superfícies planas com poten-
ciais de superfície ^ e *yfc a distância mínima na qual a força mu-
da de sinal e dada por (44):

- / ô tgh
4kT

'Yt: potencial de superfície da superfície 1 (carregada •+ fracamente)

<>̂ : potencial de superfície da superfície 2 (carregada-»-fortemente)

A essa distância, o potencial de interação é máximo.

Da teoria desenvolvida por Derjaguin (45), onde tra-
ta de interações de duas superfícies com potenciais de superfície dî
f er entes, a altura da barreira de potencial só irá depender do poten
ciai de superfície menor. A expressão da energia potencial de inte-
ração maxima sera:

onde c e a concentração iônica.
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Essa expressão é válida quando o raio de curvature
das esferas é muito maior que a distância de aproximação das i.up-£
fícies.

Conclui-se então que na interação de superfícies com
potenciais de superfície de mesmo sinal mas diferentes em móduJo
existe uma interação repulsiva a distancias razoavelmente grandes <=
uma interação atrativa a partir de uma distância crítica de aproxima
çao das duas duplas camadas.

A interação atrativa vai só depender da superfície cai_
regada mais fracamente (45).

Para o nosso problema, poder-se-ia tentar carregar
a superfície do polímero para que no sangue apresentasse mesmo po
tencial de superfície que a plaqueta, para sempre se ter uma força
repulsiva entre as duas duplas camadas. Mas um dos problemas que
surgem, de ordem técnica, é o de se medir o potencial de superfí-
cie do material em contato com o sangue.

Além disso, a densidade de carga superficial da pla-
queta, embora saiba-se que seja negativa, seu modulo não esta bem
determinado, sendo vários os valores encontrados na literatura. Es-
ses valores dependem da solução em que se faz a medida. Numa so
lução aquosa de NaCl 0, 15 M, contendo íons de cálcio e proteínas
solúveis em água, plaquetas ai imersas podem ser representadas
como esferas de raio de 1 possuindo densidade superficial unifor
me de carga da ordem de - 2,5x10 e.s.u/cm (17).

Como principal força de atração entre duas superfí-
cies mergulhadas num eletróiito, Pethica aponta as forças de disper
são de London e as de van der Waals.

Dipolos rodando independentemente dão origem a uma
força atrativa, enquanto que dipolos orientados podem causar uma
força atrativa ou repulsiva, dependendo de sua orientação.

As características elétricas de uma superfície sólida
dielétrica podem ser modificadas por polarização, mas a informação
de características de dipolo da membrana da plaqueta é inadequada
para se fazer um estudo sistemático a esse respeito.

Entretanto, uma primeira aproximação foi feita por
Weiss e Woodbridge (20), no cálculo da energia de atração devida a
um plano e uma partícula esférica.

A : constante de Hamaker
a : raio da partícula
H : menor aproximação das duas superfícies.
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h O problema de adesão de células torna-se muito in-
teressante a uma distância de separação menor que 100 A, embora
esta seja a região de maior incerteza do ponto de vista fisico-qm-
rriK o.

Por outro lado todas as teorias propostas para ad£
são de células são para superficies impenetráveis. Mas as membra
nas das ceíuias podem-se intarpenetrar, permitindo que as duplas
camadas se mterpenetrem completamente.

Sob ; aspecto hidrodinamico, é suposto que o sangue
percorrendo nos vasos s.*.ja o caso de um escoamento turbulento, on
de vortices são formados., podendo aproximar-sa da condição de um
jato de fiuido indo contra as paredes do vaso. Neste caso, as part£
cuias do iluido deveriam ter suficiente energia cinetica para ultra-
passar a barreira ãe repulsão qus normalmente existe entre elas e
as paredes dos vato=. Pode-se explicar que pjaquetas não se ade-
rem a essas superfícies devido a sua massa pequena e consequente
m=>n'̂  baixa on^rgía cinetica. mad principalmente devido à turbu3nn
• .a (57).

Embora urna aiía v^iorJdade do sangue possa promo-
v--.r o on:a!j <..••'.uiaT um ajto Ï^MHO de iangus pode também remo-
V.IT faiõi ••: c:agu.aru.-.s di.vadoi .=> leduair assim o aprisionamer.to
das c«-UJdí..

por P. Ws.s>s
a adasao da
.oníund.r qu=!

J\ão t ,-. pod"; deixar d.̂  notar como íoi comentado
4̂6 40) no tipo d=. íõrças qu=: promovem ou diminuem
e.' i.'ás, ''uma levisao 3inàá=! 'íctag.o pode mijito

í-m Vi:,tõi dà r ^âljva -1s.ca.gse3

â

e©=

màa tfaa © psrig© d^ »s p^rd^r em íiefâ©1'.
Ou ainda eeme foi e ementado p©f W^iti ©

(20) no ajtudo d̂  contato de cliula«: "em vifta do
nh^cim^nto mesmo uma análise qualitativa do ponto de vifta
mático parece sor dn dúbia utilidade1'.

As mveatigaço«9 experimentais do meeanifmo g
de adsoâo não são fáceis DOI vista da complexidade do problema @
da dificuldade d*t mcdidae dos parâmetros.

É evidente que fórmulas físicas só permitem íefmu=
lãT claramente os problemas> maa nao respondem absolutamente a

fisiológicas.
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II - PARTE EXPERIMENTAL

Descreveremos neste capítulo os métodos emprega-
dos para polarização e medida do decaimento de carga em canuias
de Teflon.

O material deve permanecer no estado de ei et reto-
ou seja, deve permanecer carregado durante um certo intervalo de
tempo até que depois de implantado se forme uma nova camada de
tecido, denominada» néo-intima. Esse tempo é estimado entre 6 ma-
ses a um ano.

1. MATERIAL USADO

As cf.nuïao de politetrafuoroetileno (47) sâo fabrica-
das pela United States Catheter and Instrument Corporation e são co
mumente usadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. para
implantes no sistema arterial humano. Elas nos foram cedidas p-slo
Prof. Dr. Albert Sader.

Politetrafluoroetileno é um polímero sintético cuja
unidade química que se repete é CFj- O eixo do carbono forma uma
hélice e a estrutura da hél ice é conhecida por medidas de raios-X.

As canulas de Teflon possuem geometria cilíndrica,
são sanfonadas, flexíveis, feitas de tecido poroso. As que usamos
apresentavam diâmetro externo de 12-7 mm.

Essas características permitem que haja maior ílexi_
bilidade no implante, isto é, não há necessidade de se cortarem ps
daços para o implante de tamanho exatamente igual ao do tecido que
se substitue.

2. MÉTODOS EXPERIMENTAIS EMPREGADOS E EQUIPAMENTO
EXPERIMENTAL

2.1. Métodos de ITC e Termoeletretos

Nossa primeira tentativa yara se obter matéria! com
polarização permanente., foi a de se formar termoeletretos e de se
medir a carga das amostras pelo método de ITC (ionic thermocur-
rents, que denominaremos correntes de despolarização (48)). As
amostras usadas para polarização possuíam geometria c&üadrica e
as usadas para despolarização, geometria plana.

O método de ITC foi usado por Bucci e Fieschi (48)
em vários materiais, Bucci, Fieschi e Guidi (49), Janmnzzi (50, 8)
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em cristais de KCl dopados com impurezas divalentes e outros.
Essa técnica consiste na aplicação de um campo ele

tricô estático (V_) à amostra, a uma determinada temperatura (Tp)-.
durante certo tempo (tp). Em seguida faz-se o resfriamento da amos
tra, conservando aplicado o campo elétrico.

Depois de resfriado, o sistema é novamente aqueci-
do sem campo elétrico aplicado e durante o aquecimento e medida a
corrente de despolarizaçao.

Usamos para nossas amostras um campo estático a-
plicado de 12 KV/cm, às temperaturas de polarização de 100, 120,
150. 170°C. durante 1 ou 2 horas, conforme a experiência.

A temperatura foi mantida constante por intermédio
de uma resistência elétrica de aquecimento, cuja tensão a ela apli-
cada era mantida constante por -meio rie um transformador de volta-
gem variável.

O resfriamento da amostra foi feito usando-se Nitro-
gen:; o liquido.

As polarizações foram feitas em atmosfera de Nitro-
gênio gasoso, pois isso acarreta uma diminuição no efeito de pola-
rização da água que se encontra no sistema, diminuição no faiscamen.
to e estabelece uma maior uniformidade na variação de temperatura
da amostra.

O sistema usado para polarização esta esquematizado
na fig. (1).

Para o implante de cânulas no sistema cardiovascu-
lar é necessária uma esterilização do material e isto é comumente
festo em autoclaves, à temperatura de 120°C, durante 2 horas. Mas
esse aquecimento faz com toda a polarização da amostra se anule.de
modo que procuramos tratar o material para ser fornecido já esteri
lizado ou esteriliza-lo a frio apôs carregado.

Assim, as cânulas depois de polarizadas e de se tor
naram amostras planas, eram submetidas a um bombardeamento de
eíetronü no Acelerador Linear de 2 MeV, do Departamento de FÍsi-
ca e Ciências dos Materiais da Escola de Engenharia de São Carlos.
O tampo de exposição da amostra ao feixe era de 10 segundos, a
corrente do feixe 50 j& A.

Esse bombardeamento era então um futuro tratamen-
to da cãnula ja polarizada^ numa tentativa de esteriliza-la, sem que
sofresse ação de aquecimentos, como no caso de autoclaves.

Durante o bombardeamento, a amostra permanecia
numa atmosfera de nitrogênio gasoso.

As amostras assim tratadas eram acondic iona das em
uma solução de soro fisiológico 8%> a 25°C. Permaneciam então
curto-circuitadas no soro para medidas posteriores.



Como se tem influência na carga de um eletrelc <; i.-
do o submetemos a um bombardeamento de elétrons (51, 52) ía.-. - . .
primeiro o bombardeamento e depois a medida da carga da amo . - . .

As medidas das correntes de des polarização das a.
mostras cilíndricas polarizadas pela técnica anteriormente citada, e-
ram feitas em intervalos reguläres de dias. Para essas medidas -••
samos amostras planas, obtidas das cilíndricas.

Assim, a amostra era aquecida (53), chegando ~\iâ
temperatura a 170°C. Durante o aquecimento, a corrente de desfrJa.
rização era m-dida em um Eletrômetro (Keithley.- mod 603)., q:--
permite medidas de corrente com baixo ruído, até 10-l^A- Sua imp^
dância de entrada é de 10 SL e foram colocadas resistências em
paralelo de 10** e 10^ SL > conforme os valores de corrente a s e -
rem medidos.

A corrente de despolarização era regísr.rada num Re
gistrador (Philips, mod PR 2216 u/21). ~

A temperatura, medida por meio de termopar de Fs-
Constantan, era marcada no papel do Registrador em intervalos dr
10 em 10°C. A velocidade de aquecimento era aproximadamente cone
tante, da ordem de 2°C/min. Obtínnamos assim curvas de corrente
em função do t—«po e da temperatura, que apresentavam máximos
bem definidos.

A área sob essa curva em íunção do tempo ara. rela
cionada com a carga da amostra. A íig. (2) mostra o esquema do si£
rema usado para medida.

Apesar da simplicidade da técnica, tivemos muitas
dificuldades para colocar o sistema em funcionamsiito. Aí«m disso..
não obtivemos bons resultados. Não havia repetitividade nas medidaÏ
da corrente, havia obtenção de heterocarga, que e menos estava! que
homocarga e em algumas amostras obtivemos várias inversôss da
polaridade da corrente medida- enquanto que em outras só uma.

Ainda, o método de medida é destrutivo e teríamos
que ter um certo número de amostras para termos uma curva razoa
vel do decaimento da carga em função do tempo; teríamos também o
manuseio das amostras, o que deveria ser evitado.

O método é destrutivo, pois não permite que se usa
a mesma amostra mais de uma vez, visto que com o aquecimento a
polarização é destruída.

Por esses motivos, passamos então para outros mé-
todos de polarização e medida., com inteira modificação do equipa —
mento.
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2.2. Método de Polarização por Descarga Corona e Medida
ga por Intermédio de Capacitor Oscilante

de

2.2. 1. Preparação das Amostras

Dsvido ao sanfonamento da canula de Teflon, que e
íeito no próprio tecido, tivemos dificuldades e realmente não conse-
guimos que as amostras se tornassem perfeitamente lisas para pola
rização e medidas.

Na primeira fase desse método, para facilidades te£
nicas, usamos geometria plana. E para termos uma amostra plana,
um pedaço de canula era cortado, pintado com tinta de prata e irne
diatamente feito o contato com um eletrodo plano. O conjunto ficava
sob pressão até que a tinta de prata secasse e a amostra ficasse c_o
]ada ao eletrodo plano.

Na geometria cilíndrica, que usamos posteriormente,
foi construído um cilindro oco, com a parte interna em forma de ros
ca para servir ao mesmo tempo de suporte e eletrodo.

A canula era então rosqueada nessa parte interna do
cilindro e faziam-se as polarizações e medidas.

2.2.2. Polarização e Medida de Carga

Para a eletrificação das canulas de Teflon, tomamos
inicialmente amostras planas» pintadas em um dos lados com tinta
de prata *? coladas a um dos eletrodos e as submetemos a uma des-
carga corona ou Townsend no ar.

A tensão contínua aplicada entre os eletrodos foi de
6KV e o tempo de exposição de 1 ou 2 horas. A distância entre os
r.letxoáos era de 25 mm.

A amostra, sob estas circunstâncias, passava para o
estado de eletreto, havendo formação de homocarga, isto e, o sinal
da carga formada era o mesmo que o do eletrodo adjacente.

A técnica usada para medida de homocarga foi a do
capacitor oscilante (?6j 373 55, 56); essa técnica tem a vantagem
de ser não destrutiva, não contaminar nem perturbar a amostra, a-
lem da medida não ser influenciada pela geometria ou espaçamento
dos eletrodos.

Então, por meio do capacitor oscilante, era induzida
uma corrente oscilante no circuito de medida, pela interação do cam
po elétrico externo produzido pelo eletreto com a variação da distân
cia entre as placas do capactor.

Essa corrente era dwtetada por um Eletrômetro Kei
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thley mod 603, ao qual estava ligada uma resistência em paralelo de

Com a aplicação de uma tensão contrária à mantida
pelo eletreto, anulávamos a corrente oscilante. Essa tensão era man
tida por um conjunto de pilhas, ajustada por um conjunto de poten-
ciômetros e medida por um voltímetro Philips mod GM 6009.

Os esquemas das montagens para polarização e me-
dida são ilustrados na fig. 3.

O sistema é bastante versátil, pois a amostra per -
manece numa caixa (37) eletricamente isolada, possibilitando que se
façam polarização e medidas e em manusea-la.

A tensão contrária medida está relacionada com a
densidade de carga superficial da amostra através da relação (eq. 8):

onde:
f" : densidade de carga superficial

K : constante dielétrica da amostra

: permissividáde do vácuo

- tensão contínua aplicada ao eletreto

Y, espessura da amostra.

Como o objetivo e o de saber o decaimento da car-
ga, asamedidas são feitas em função do tempo.

Esse decaimento foi observado no claro e no escuro,
com circuito aberto, a 25°C.

Com as amostras acondicionadas em curto-circuito,
observamos o decaimento no claro, às temperaturas de 25 e 40°C.

Para mantermos a temperatura a 40°C foi adaptada
à caixa isolada uma lâmpada escurecida. Para se manter fixa a tem
peratura, mantinham-se fixas a corrente no filamento da lâmpada e
a distância da lâmpada à amostra.

A temperatura era detetada por um termopar de Fe£
ro-Constantan colocado na massa que curto-circuitava a amostra; a
leitura da temperatura era feita num D.C.-Micrometer mod. PM
2436 da Philips. Esse detalhe está esquematizado na fig. 4.
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Depois de termos conseguido manter uma polarizaçà
permanente e observado o decaimento da carga sob varias circun&iâr.
cias em amostras planas de cânulas de Teflon, passamos da geome-
tria plana para a cilíndrica.

Para isso usamos um motor regulador de l / l2 r p m
da Haydon MFG Co., Inc., acoplado à cânula. O sistema foi cons-
truído de tal modo que enquanto a cânula realizava uma rotação em
torno de seu eixo executava um deslocamento em translação igual ao
dobro de seu comprimento.

A amostra estava em contato com um eletrodo qu?
ao mesmo tempo era seu suporte e o outro eletrodo era central- i&_
to é, permanecia fixo no eixo do cilindro.

Aplicamos uma tensão contínua de 3KV entre os ele-
trodos; essa tensão era fornecida pela mesma fonte anteriormente
usada, juntamente com um controlador de tensão ein sua entrada- O
tempo de exposição foi de 24 horas e a distância entre os eletrodos
de 5 mm.

Essa tensão aplicada foi a máxima que conseguimos
sem que houvesse faiscamento. Faíscas devem ser evitadas pois da-
nificam o material.

Num tempo de 24 horas, a cânula realizava 120 xota
ções e subia e descia 120 vezes, permitindo que toda amostra fosse
carregada.

Invertia-se então a cânula, que sofria novamente to-
do esse processo de polarização, para que apresentasse uma ãansi-
dade de carga mais uniforme em toda sua extensão. Do contrário, a
parte inferior ficava mais carregada que a parte superior. Isso foi
possível devido ao fato de que o decaimento das cargas era lento, co
mo foi verificado em amostras planas.

Na fig. 5 esta esquematizado o sistema de polariza-
ção.

Para medida, usamos novamente a técnica de capaci-
tor oscilante. Adaptamos um braço movei ao sistema feito para a-
mostras planas. Esse braço podia penetrar dentro da cânula e me-
dir a carga em vários pontos da mesma, através da tensão medida,
quando anulava-se a corrente no circuito. Esse detalhe e mostrado
na fig. 6.



III - RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Trataremos nesta seção apenas da descrição das cur-
vas obtidas com as técnicas anteriormente descritas, deixando para
outro tópico a parte referente a discussões.

Usando o método de descarga corona para a polariza-
ção, foi sempre obtido um excesso de homocarga nas amostras ele-
trificadas e e seu decaimento o medido, sob varias circunstâncias.

1. DECAIMENTO DE CARGA DAS AMOSTRAS

1.1. Claro e Escuro

Nota-se pela curva ilustrada na fig. 7 que o decai-
mento da carga com o tempo é mais acentuado quando o eletreto per-
manece no claro que no escuro, estando em circuito aberto.

A carga e portanto mais estável quando cai em ausen
cia de luz.

1.2. Circuito Aberto e Circuito Fechado

Esperava-se com comparações feitas na literatura,
que amostras de canulas de Teflon acondicionadas em circuitos fe-
chados tivessem um decaimento de carga mais lento que as acondi-
cionadas em circuitos abertos.

Isso realmente foi verificado, como se pode notar pe
los gráficos das figs. 8 e 9.

Na fig. 8 temos o gráfico bilogarítmico de Vg x t, na
fig. 9 o grafico de log Vg x t , onde Vg e a tensão contraria apli-
cada ao eletreto e t é o tempo.

As amostras sofreram polarizações sob condições i-
dêhticas. As curvas mostram que o decaimento de carga em circui-
tos fechados são mais lentos.

Esses decaimentos foram observados com luz e a
uma temperatura de 25°C-

1.3. Diferentes Temperaturas, com Circuito Fechado

Sabe-se que o decaimento da carga de eletretos e con
sequentemente sua destruição e acelerada quando a temperatura e
mantida elevada (36).

No nosso caso, observamos como a carga decaia a
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25, 40, 62 e 90°C. As curvas de log V ß x log t e log Vß x t ilusi;_
das nas figs. 10, 11, 12 e 13 respectivamente, mostram que a car-
ga decai mais rapidamente a temperaturas mais altas.

.As amostras foram acondicionadas em curto-circuito.
A temperatura de polarização foi a mesma para todas as amostras,
isto é, Tp = 25°C

2. ESTABILIDADE DA CARGA

Podemos observar que é grande a estabilidade da car
ga em amostras curto-circuitadas, depois de decorrido algum tempo;
sob várias circunstâncias de decaimento, esse tempo é da ordem de
2000 minutos, ou seja, aproximadamente dois dias.

Na relaxação da carga, obtivemos três tipos de decai_
mento. O primeiro, uma exponencial que decai rapidamente, com
tempo de decaimento %i - 5 min, como ilustra a fig. 14, onde foi
lançado em gráfico log V3 x t.

Verificamos esse decaimento apenas para amostras po
larizadas a 25°C, curto-circuitadas e cujo decaimento era também
feito a 25°C

O segundo decaimento, um pouco mais lento, apresen
ta tempos de relaxação variáveis, conforme as circunstâncias em
que foram medidos.

A fig. 15 ilustra esse decaimento, onde se pode no-
tar exponenciais diferentes para cada condição imposta, isto é, para
amostras em circuito aberto no claro, o tempo de decaimento ^ ^ é
*£ = 600 min e para amostras em circuito aberto no escuro, %.= 700

min. A temperatura em que as medidas foram feitas foi de 25° C-
Na fie. 16 o tempo de decaimento para a amostra em

circuito aberto foi KJ*.= 500 min e para a amostra em circuito fecha-
do foi X^ = 600 min. As temperaturas de polarização e medidas fo-
ram de 25° C.

Estando as amostras curto-circuitadas, quando seme
dem decaimentos às temperaturas de 40, 62 e 90°C, pelos gráficos
das figs. 17, 18 e 19, respectivamente, têm-se para os tempos de
decaimento ^'at

= 280 min ^ = 200 min e ^= 150 min, aproxima
damente. Esses tempos referem-se então a. segunda exponencial que
o decaimento de carga apresenta.

Pode ainda ser verificado que existe uma terceira ex
ponencial a partir r"e um tempo aproximadamente 2000 min, que de-
cai muito lentamente, para a relaxação da carga num eletreto de Te
flon. E os tempos de decaimento, ^3» são da ordem de dias ou a-
nos, conforme as circunstâncias em que as cargas decaiam.

: I1 i
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Para amostras curto-circuitadas, coro decaimentos ob
servados a varias temperaturas, encontramos os seguintes valores pa
ra

25°C - €*= 5x IO7 min = 95 anos

40°C - -'= 2 x 10É min = 4 anos

62°C - 'C*='2 x 104 min = 14 dias

90°C - Z*= 1 x 104 min = 7 dias

Supondo que 'i s •;,., .„ i _^_ 'i

de
a

usando gráficos de Arrhenius, pudemos encontrar duas energias
ativação G2 e -3> uma para a segunda exponencial e outra para
terceira, relativamente ao decaimento da carga.

Para a segunda exponencial obtivemos Ç 2 = 0,17 eV e
para a terceira exponencial Í3 = 1, 12 eV, como são ilustradas ncs
gráficos das figs. 20 e 21.

3. TENSÃO CONTRÁRIA X TEMPO DE POLARIZAÇÃO

A dependência da tensão, contrária aplicada ao eletre-
to em função do tempo de polarização (Vg x t, ) é mostrada na fig.
22. A curva aí ilustrada é para uma mesma amostra e os tempos de
polarização são acumulativos.

Todas as medidas foram feitas 1 minuto depois de des
ligadas a fonte que dava origem à descarga corona.

4, TENSÃO CONTRARIA X TENSÃO DE POLARIZAÇÃO

A fig. 23 ilustra a dependência da tensão contrária a-
plicada ao eletreto contra a tensão de polarização (VQ X V_). A d i s -
tância entre os eletrodos e mantida fixa igual a 25 mm e a tempera-
tura é de 25°C. A amostra é a mesma para as polarizações acumula
tivas. O tempo de polarização (tp) para cada tensão de polarização
(Vp) foi o mesmo para todas as tensões e igual a 10 min.

Observamos que só existe polarização a partir de u-
ma tensão de polarização crítica V = 3 KV. Ha depois um crescimen
to da polarização com o aumento da tensão de polarização, até que
após 5 KV os valores são praticamente constantes, isto é, atinge-se
uma saturação da polarização.
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Np carregamento de cânulas de Teflon, usando a geo
metria cilíndrica, obtivemos tensões contrárias V3 de até 1000 volts.
A geometria cilíndrica favoreceu então no aumento de densidade de
carga. Essas cânulas, ou parte delas, foram esterilizadas com gás
de oxido de etileno.

5. ESTERILIZAÇÃO, AC ONDICIONAMENTO E COMPORTA-
MENTO» DA CARGA

Para medidas após esterilizações, as amostras fo-
ram colocadas em soluções fisiológicas 8% estando, portanto curto
circuitadas. Apenas uma amostra ficou em circuito aberto para a
esterilização.

Quando se foi efetuar a medida, a amostra que se
encontrava em solução não apresentava aparentemente nenhuma carga,
isto porque se supõe que ions da solução estavam sobre sua superfí-
cie, formando uma dupla camada de carga. Moléculas de água po-
diam também estar na superfície, polarizadas, mascarando a carga
real do eletreto. Não conseguimos fazer com que essas cargas sa-
íssem da superfície da amostra, não sendo, portanto, possível me-
dir-se a carga efetiva do eletreto depois de coloca-lo numa solução
iôhica (55).

A amostra que permaneceu em circuito aberto e foi
esterilizada, quando.voltou para medida, apresentou uma carga- que
decaia normalmente sob esta condição. A fig. 24 ilustra esse decai-
mento. O tempo de decaimento da exponencial mais lenta 3 - 30
dias.

6. CONPUTIVIDADE E RESISTIVIDADE DO MATERIAL,

Pudemos determinar com um valor mais preciso a
condutividade e a resistividade do material que a c anula e-~-confeccio-
nada.

Supondo que a condutividade 6 obedeça a:

onde 6 é a energia de ativação; e sabendo-se que:

4ÏÏT
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onde:

K: constante dieletrica do material

tø- permissividade no vácuo

•£: tempo de decaimento.

A uma temperatura de 25°C> tomando T. = *£y isto
é, o tempo de decaimento da exponencial mais lenta, encontramos o
valor f = 3x10" ^ J l - cmjT para a condutividade.

Para a resistividade, encontramos o valor P = 3x10
St" cm.

Nos catálogos comerciais, encontra-se para a resisti
vidade apenas o valor estimado de "
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IV - DISCUSSÕES E CONCLUSÕES

1. NATUREZA DA POLARIZAÇÃO: CARGA ESPACIAL

Na polarização de amostras de cânulas de Teflon, pu
deram ser encontrados indícios de que haja a formação de carga es-
pacial nas amostras. Isto porque, com polarização apenas por d e s -
carga corona, espera-se que Tons do ar depositem-se na superfície
do material, neutralizem-se e os seus elétrons se difundao no ma-
terial» dando origem a esse tipo de carga, que é de mesmo sinal do
eletrodo adjacente, isto é, homocarga.

Além disso, pela cruva da fig. 23, onde tem-se Vg
x Vpi há com o aumento da tensão de polarização, um aumento na
carga inicial da amostra.

Não pôde ser bem verificada a dependência de Vgxtp
pois a saturação da polarização era quase imediata. Neste gráfico,
observamos que existe um pico, que pode ser explicado por meio da
primeira exponencial do decaimento que é muito rápida: enquanto ha-
via ainda polarização, a amostra já estava sujeita a esse decaimen-
to rápido. A curva que obtivemos pode ser a composição de duas ex
ponenciais, uma crescente devido à polarização e outra decrescente
devido ao decaimento rápido. Ambas as exponenciais variam rapida-
mente.

Espera-se ainda, que se tenha predom:.iant emente a
formação de homocarga, pois não existe um campo elétrico estático
diretamente aplicado ao material dielétrico durante a polarização.
Não há, então, possibilidade de formação de dipolos ou orientação de
extremidades de cadeias, não se tendo assim possibilidade de forma
ção de heterocarga.

2. NÍVEIS DE ARMADILHAS

Acredita-se que elétrons dos íons ou elétrons isola-
dos que foram para o material dielétrico estejam capturados em ar-
madilhas, que estão distribuídas no material na banda proibida de
energia. Não estão em um nível de energia, mas possuem uma dis-
tribuição de energias.

Pudemos encontrar a partir do tempo de decaimento
a várias temperaturas dois valores para energias de atuação. Uma,
referente a \^ > * s t o ®» à exponencial mais rápida, com valor Çj =

0, 17 eV e a outra, relativa a ^3. com valor £a = 1, 12 eV.
A energia de ativação mede a profundidade de um ní-
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vel de armadilhas, na banda de energia proibida. C2 * devida a ar-
madilhas mais rasas e os elétrons que aí estiverem podem escapar
facilmente para a superfície do material e serem neutralizados por
íona de alguma espécie.

Os elétrons nas armadilhas mais profundas, com ener
gia de ativação G3» são mais difíceis de passar para a banda de con
dução do material.

No nosso caso, a cânula polarizada está em contato
com o sangue, ficando, portanto« curtocircuitada, pois há a forma-
ção de uma dupla camada elétrica na interface cânula-sangue; ficará
também no escuro.

Não existem então fótons que possam transferir ener
gia aos elétrons da armadilhas mais profundas e libertá-los.

Quanto à energia térmica que poderia ser transferida
a esses elétrons presos, a energia máxima seria de 2, 7 x 10"^ eV,
referente à temperatura de 40°C, que se supõe ser a máxima que
um organismo animal possa suportar durante algum tempo.

Depois de implantada a cânula, supõe-se que só haja
elétrons presos a armadilhas profundas, pois os que estavam nas a£
madilhas rasas já saíram em aproximadamente dois dias após a po-
larização.

O tempo de decaimento de carga no material polari-
zado e implantado será então bastante grande, tendo em vista as
condições a que esse material está sujeito (curtocircuito, temperatu
ra de no máximo 40°C e escuro). Esse tempo é da ordem de 4 anos
e a carga inicial é da ordem de 10"°

3. INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NAS CARGAS

O processo de esterilização por gás de oxido de eti-
leno deve influir muito pouco no decaimento de carga das amostras
e devido às facilidades desse processo, foi o escolhido para a este-
rilização.

As amostras de cânulas polarizadas podem ser acon-
dicionadas à temperatura ambiente em solução de soro fisiológico
8%# , que são soluções iónicas, as quais proporcionam um curtocir-
cuito efetivo.

Esse acondicionamento pode, portanto, durar um tem
po relativamente longo, até que a cânula seja implantada.

4. CONCLUSÕES

Voltamos a enumerar e comentar os resultados mais
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importantes do presente trabalho:
No preparo de superfícies carregadas» foi consegui-

do que as superfícies internas das canulas de Teflon comerciais apre
sentassem uma densidade de carga negativa da ordem de 10"°C/cm^.
Para obtenção dessa carga usou-se o método de descarga corona no
ar formando-se então um excesso de liomocarga.; Por questões de
simplicidade foi primeiramente usado um sistema apresentando geo-
metria plana e depois de se ter controle da técnica, passou-se para
a geometria cilíndrica. Pode-se verificar que a geometria cilíndrica
favoreceu a um aumento na densidade da carga, em relação à geo-
metria plana, nas amostras de canulas.

Foi desenvolvida uma técnica de carregamento, isto
é, descarga corona no ar, para que o tempo de decaimento das a-
mostras fosse grande. Para as amostras planas, conseguiu-se um
tempo de decaimento de aproximadamente 10 anos, à temperatura de
37°C, que e a temperatura encontrada tanto em seres humanos co-
mo em cães. Esse tempo é estimado a partir de gráficos logarítixã-
cos.

Com o processo de esterilização utilizado, isto é, u
sando-se gás de oxido de etileno, as cargas não foram essenciaimen
te alteradas.

Este é um processo simples, que inclusive permite
que as amostras estejam acondicionadas ou não em soro fisiológico.
Ainda, não há com este processo um destruição por aquecimento da
amostra, o que haveria em autoclaves comuns. Também não há po£
sibilidade de alteração de cargas como quando se faz a esterilização
usando elétrons de Acelerador Linear.

Com os gráficos obtidos dos decaimentos de cargas,
através dos tempos de decaimento encontrados para a exponencial
que cai lentamente com o tempo, isto é, a variação lenta da carga
com o tempo, pôde-se encontrar um valor mais preciso da resisti-
vidade do Teflon à temperatura de 25°C, que foi 3x 10 ^ J I - C T O .
Nos catálogos comerciais esse valor é dado como sendo >10 *-°_5i -cm.

Para se fazer medidas da densidade de carga nas ca
nulas, isto é, usando-se geometria cilíndrica, foi adaptado o méto-
do de capacitor oscilante do sistema usado para geone tria plana, ao
novo sistema. Com tal tipo de técnica obtivemos resultados bastante
satisfatórios.

O ac ondic ionamento das amostras, que pode durar um
tempo relativamente longo, foi feito à temperatura ambiente com so-
ro fisiológico 8%o , que e um eletrolito, curto-circuitando então o
eletreto e fazendo com que as cargas se mantenham por mais tem-
po no material dielétrico. Dessa maneira pode-se ter um estoque de
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cânulas polarizadas no próprio local dos implant
conclusão prática de importância es, o que e uma

O controle do decaimento de
pacitor oscilante, nos permite
amostra. A inc"
o que sempre

c a -
Ainda utilizando

leve ser c
Outro resultado

de carga, por meio de
uaar uma técnica que não destrói a
técnica, não há manuseio da amostra,

científico ou tecnológico, foi a colaboração «
co de Ribeirão Preto e Físico de, São Carlos, possib
balho em equipe, na tentativa de encontrar uma linha ae açí
mum. Julgamos que esse tipo de intercâmbio entre medicos

que esse trabalho
re
possibilitand

naoembora
Cirúrgi-

lo um tra-
de ação co-

c o s importante de ser mantido e incentivado no País.
físi-
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A parte complementar deste trabalho, isto é, os im
plantes cirúrgicos e suas avaliações serão realizadas pelo Prof.
Paulo J .F . Ribeiro, sob orientação do Prof. Albert Sader, da Dis-
ciplina de Cirurgia Toráxica e Cardiovascular do Departamento de
Cirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo. Transcreveremos par-
te do Plano de Pesquisa:

"O trabalho proposto será realizado no laboratório
de Ciência Experimental.

Cães mestiços de peso variável entre 15 e 20 Kg
serão utilizados. Estes animais serão anestesiados com thionembu-
tal endovenoso e mantidos em respiração artificial com o Respira-
do r de Takaoka.

Próteses artificiais de Teflon, tipo malha, polariza
das negativamente por processo eletrônico, serão utilizadas para
enxertos na veia cava superior. A polarização elétrica das próte —

C n O l . €L l a d J.VJ.U-LJ.V7X

dos Materiais daSpinelli, do Departamento de Física e Ciência
Escola de Engenharia de São Carlos.

Os animais em observação serão divididos
grupos:

e m

Grupo I:
Neste grupo um segmento de Teflon, não carrega-

do eletricamente será interposto na veia cava superior por meio de
duas anastomoses término-terminais.

Grupo II:
Como o Grupo I, porém com próteses polarizadas

eletronicamente com cargas negativas em seu interior.

Em ambos os casos, a veia cava superior será a-
bordada por uma toracotomia ãntero-lateral D e as anastomoses
realizadas com suturas continuas e fios de mononylon 5-0.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Os cães de ambos os grupos, que falecerem antes
dos tempos previstos ou no final destes, serão submetidos à necróp
sia quando procurar-se-á as condições do enxerto.



Nos cães sobreviventes, angiografias venosas Í r̂
realizadas no final da Ia., 4a., 8a., 24a., e 48a., semaua d- p.'.
operatório.

Nos cães necropsiados será colhido material pa.-a =
tudo aná tomo-patológico. "
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1 - Tubo de aço inoxidável; 2 - Saída para f. e .m.; 3 - Resistên-
cia de aquecimento; 4 - Termopar de Ferro-Constantan; 5 - Saída
para vácuo; 6 - Entrada para Nitrogênio; 7 - Amostra; 8 - Supor-
te de Teflon; 9 - Suportes metálicos •



1 - Tubo de aço inoxidável; 2 - Saída para eletrômetro; 3 - Re-
sistência de aquecimento; 4 - Termopar de Ferro - Constantan;
5 - Saída para vácuo; 6 - Entrada pai*a Nitrogênio; 7 - Amostra ;
8 - Suporte de Teflon; 9 - Suportes metálicos.
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1 - Suporte; 2 - Tubo de latão com rosca interna; 3 - Amostra;
4 - Vidro metalizado; 5 - Cola isolante; 6 - Tubo de aço inoxi-
dável; 7 - Saída para eletrômetro
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Medida de carga de eletretos em presença de eletrolitos,
"in vitro" e "in vivo".

Estudos teóricos sobre interação entre duas duplas cama-
das, principalmente o caso de superfícies carregadas, co
mo no caso eletreto e sangue, que contém células carre-
gadas.

Possibilidade de obtenção de radioeletretos com cânulas de
Teflon comerciais, visando uma esterilização simultânea.

Estudo do problema que envolve a formação de trombos em
válvulas cardíacas. Tentativas de prepará-las no estado de
eletreto usando geometrias especiais, conforme o tipo de
válvula envolvido.


