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RESUMO: A combinação das propriedades físicas e mecânicas 
aliadas à biocompatibilidade torna o poli(dimetilsiloxano) – PDMS, 
popularmente conhecido como silicone, um material amplamen-
te empregado na fabricação de dispositivos voltados à saúde, tais 
como: drenos para hidroencefalia, lentes intraoculares, implantes 
mamários, próteses vasculares, articulações dos dedos, cateteres, 
dentre outros. Foram realizados ensaios mecânicos e físico-quími-
cos em implantes mamários de silicone com membrana lisa e tex-
turizada após submissão a processos de envelhecimento acelerado 
por exposição à radiação UV-B e gama, para avaliar as modifica-
ções ocorridas na estrutura do material. Os resultados das análises 
realizadas mostraram que a irradiação aumenta a densidade das 
ligações cruzadas no compósito de PDMS utilizado na membrana 
dos implantes mamários texturizados. Entretanto, nas membranas 
dos implantes mamários lisos, as mesmas dosagens de radiação 
UV-B e gama desencadearam a cisão das cadeias poliméricas, di-
minuindo a densidade de ligações cruzadas. Pode-se concluir que o 
tipo e a dosagem da radiação influenciou a degradação do material, 
porém as alterações químicas e estruturais ocorridas no compósi-
to de PDMS utilizado na membrana dos implantes mamários foram 
mais influenciadas pelas características inerentes a cada uma das 
matrizes, ou seja, membrana lisa ou texturizada. 

PalavRaS chavE: Poli(dimetilsiloxano), degradação, irradiação 
gama e UV-B.

aBSTRacT: The combination of biocompatibility combined with 
physical and mechanical properties makes poly (dimethylsilicone) 
- PDMS, silicone, a material widely used in the manufacture of arti-
cles focused on health, such as drains, intraocular lenses, breast im-
plants, vascular prostheses, joints fingers, catheters, among others. 
Mechanical and physical chemical tests of silicone breast implants 
with smooth and textured membrane assays were performed after 
submission to the aging process accelerated by exposure to UV-B 
and gamma radiation, to assess the changes occurring in the struc-
ture of the material. The results of analyzes showed that irradiation 
increases the density of cross-links in the composite PDMS in the 
textured breast implants. However, in the membranes of smooth bre-
ast implants, the same doses of UV-B and gamma radiation triggered 
the cleavage of polymer chains, lowering the crosslinking density. It 
can be concluded that the type and dosage of radiation affected the 
degradation of the material, but the chemical and structural changes 
in the composite PDMS used in breast implants were more influen-
ced by each matrices characteristics, smooth or textured membrane.

KEywORdS: Poly(dimethylsiloxane), degradation, gamma and 
UV-B irradiation.

1. Introdução
O câncer de mama é uma neoplasia maligna frequente 

entre as mulheres. Para auxiliar o tratamento e minimizar o 
trauma psicológico, na maioria das vezes é feita a reconstru-
ção da mama através da colocação de implantes mamários 
de silicone [1].

Atualmente são disponibilizados aos cirurgiões implan-
tes mamários de silicone com superfície lisa ou rugosa, esta 
última pode ser texturizada ou revestida de poliuretano. Os 
diferentes tipos de membrana promovem variadas interações 
com o tecido ao seu redor.

O polímero mais utilizado como material dos implan-
tes mamários é o poli(dimetilsiloxano) – PDMS, conhecido 
como “silicone” [2]. Os implantes mamários de silicone são 
constituídos pela membrana, que é o revestimento externo, 
e pelo gel utilizado no preenchimento. Apesar de ambos os 
materiais pertencerem à família dos siloxanos, o material da 
membrana corresponde a um compósito elastomérico curado 
pela adição de dois ou mais componentes, enquanto que, o 
gel é considerado um elastômero líquido - ABNT NBR ISO 
14949/2011 [3]. 

As borrachas de silicone constituem uma família muito 
peculiar, pois são parcialmente inorgânicas e parcialmente 

orgânicas, uma vez que a cadeia principal é constituída alter-
nadamente por átomos de silício e de oxigênio, e as cadeias 
laterais constituídas por grupos orgânicos (por exemplo, me-
til, vinil, fenil) [4,5]. A elevada enegia de ligação dos átomos 
Si-O confere as borrachas de siloxano maior resistência a 
temperaturas extremas (Tfaixa = -100ºC a +300ºC).

A Figura 1 mostra a estrutura da cadeia polimérica do 
poli(dimetilsiloxano) [6].

Fig. 1: Estrutura da cadeia polimérica do poli(dimetilsiloxano) 
– PDMS.

Os implantes mamários após a implantação, assim como 
os demais biomateriais, sofrem degradação das propriedades 
físicas e mecânicas por diversas razões. Degradação é qual-
quer mudança na estrutura química dos polímeros causada 
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por agentes físicos e/ou por agentes químicos. As modifica-
ções permanentes na estrutura dos polímeros podem resultar 
em dois tipos de processos simultâneos e concorrentes, a re-
ticulação ou a cisão das cadeias poliméricas. A preponderân-
cia de um ou de outro irá depender principalmente da dose 
de radiação utilizada e do comportamento do material frente 
ao processo de degradação [7].

Na maioria das vezes as reações de degradação são in-
desejáveis, pois em alguns casos diminui a durabilidade dos 
dispositivos, influenciando a vida útil do material e prejudi-
cando a aplicação do mesmo [8].

O presente estudo teve por objetivo analisar as possíveis 
alterações estruturais e as modificações físicas e mecânicas 
do PDMS utilizado na confecção das membranas de implan-
tes mamários quando submetidos a altas dosagens de radia-
ção UV-B e gama.

2. Materiais e métodos
Foram utilizados implantes mamários de silicone com 

membranas lisas e texturizadas, de volume fixo na faixa de 
250 mL a 450 mL. Os implantes mamários foram prove-
nientes da mesma unidade fabril; mesmo fabricante; mes-
mo processo produtivo; mesmas indicações, finalidades e 
uso; mesmas precauções, restrições e advertências; mesma 
matéria-prima; mesmo tipo de preenchimento com gel de si-
licone, porém com membranas de superfícies diferentes. Por 
questões de confidencialidade e imparcialidade não serão di-
vulgados os números de lote, nome do fabricante, origem e 
números de série dos implantes mamários.

Investigando as alterações ocorridas na estrutura e nas 
propriedades físicas e mecânicas dos implantes mamários 
após exposição a altas doses de radiação, será possível es-
timar o comportamento do material frente à degradação 
quando o material for exposto a doses inferiores de radiação, 
como no caso de exposição ao sol e radiografia do tórax. Por 
este motivo, o estudo foi realizado em doses extremas de 
radiação UV-B e gama.

As amostras foram separadas em 03 (três) grupos de ava-
liação para cada tipo de implante mamário – superfície lisa 
e texturizada, conforme descrito na Tabela 1. Os grupos de 
avaliação foram:

1. material nas condições originais de recebimento;
2. material exposto a radiação UV-B por 120 dias; 
3. material exposto a 125 kGy de radiação gama. 

Tabela 1. Designação dos grupos de avaliação
Implante  

mamário de 
silicone

Condições originais 
de recebimento

Radiação UV-B por 
120 dias

Radiação 
gama 125 

kGy

LISO Avaliação das propriedades mecânicas e físico-quími-
cas, e análise microscópica.

TEXTURIZADO Avaliação das propriedades mecânicas e físico-quími-
cas, e análise microscópica.

2.1 Preparação dos corpos-de-prova

Para a realização dos ensaios, os implantes mamários 
foram cortados e as membranas lavadas com álcool isopro-
pílico PA até total retirada do gel de silicone utilizado no pre-
enchimento. Após completa remoção do gel, foram confec-
cionados na prensa de corte pneumática da marca CEAST, 
05 (cinco) corpos-de-prova para cada grupo de avaliação, em 
formato de “gravata”, com comprimento mínimo de 75 mm, 

largura da porção estreita de (4,0 ± 0,1) mm, e espessura na 
faixa de 1,0 mm a 2,0 mm. As dimensões da matriz de corte 
acoplada a prensa para confecção dos corpos-de-prova foram 
as especificadas na norma ABNT NBR ISO 14607/2013 [9].

A Fig. 2 mostra corpos-de-prova confeccionados para o 
ensaio de resistência à tração a partir das membranas de im-
plantes mamários de silicone lisos e texturizados.

Fig. 2: Da esquerda para a direita, corpos-de-prova de implante 
mamário liso e texturizado confeccionados para o ensaio de resis-

tência à tração.

Os implantes mamários foram irradiadas por raios UV-B 
durante 120 dias através do uso do equipamento C-UV Siste-
ma Acelerado de Envelhecimento para não Metálicos, e por 
radiação gama na dosagem de 125 kGy através do Irradiador 
Gama de Pesquisa com fonte 137Cs, com volume útil da or-
dem de 100L e boa uniformidade, sob taxa média de dosa-
gem de 1,39 kGy/h. 

2.2 Análise Termogravimétrica (TGA)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada no equi-
pamento TA SDT Q600, da marca DP Union, versão 20.9, 
utilizando uma massa de amostra na faixa de 20 a 35 mg, em 
atmosfera inerte, sob nitrogênio, com vazão de 100 mL/min, 
ciclo de aquecimento com temperatura variando na faixa de 
40ºC a 750ºC e velocidade de aquecimento de 20ºC/min. 

A temperatura inicial de decomposição (Tonset) obtida na 
curva termogravimétrica (TGA) foi determinada por meio de 
uma tangente traçada a partir da linha-zero, no ponto exato 
de desvio da curva no primeiro estágio de decomposição. A 
temperatura de velocidade máxima de decomposição obtida 
através da derivada da curva termogravimétrica (DTG) foi 
determinada pelo máximo do pico.

2.3 Ensaio de Resistência à Tração

O ensaio de resistência à tração foi realizado em Máqui-
na Universal de Ensaios DL500 EMIC com velocidade de 
separação das garras de 500 mm/min, utilizando célula de 
carga de 200 N e extensômetro de coluna de 250 mm para 
grandes deformações. Os corpos-de-prova foram fixados a 
garra conectada ao dinamômetro e estirados até a ruptura 
conforme metodologia descrita na norma ABNT NBR ISO 
14607/2013 [9].

Os resultados de tensão na ruptura e alongamento máxi-
mo na ruptura foram obtidos através do Software TESC ver-
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são 3.04. Foram ensaiados 5 (cinco) corpos-de-prova para 
cada grupo de avaliação, e utilizou-se como resultado final a 
média dos valores obtidos. 

2.4 Microscopia Óptica

Para avaliar as microalterações ocorridas na superfície 
das membranas dos implantes mamários de silicone liso e 
texturizado após exposição às radiações UV-B e gama, uti-
lizou-se o microscópio óptico BX51M da marca Olympus, 
com sistema de câmera DP72 acoplado, sob 100X e 200X 
de aumento.

3. Resultados e discussão

3.1. Análise Termogravimétrica (TGA)

A Fig. 3 mostra a superposição das curvas termogravi-
métricas (TGA) de decomposição térmica do compósito de 
PDMS da membrana de implante mamário liso antes e após 
exposição às radiações UV-B e gama. A temperatura de velo-
cidade máxima de decomposição foi determinada através da 
primeira derivada da curva termogravimétrica (DTG), mos-
trada na Fig. 4 pelo máximo do “pico”. 

a

b

Fig. 4: Superposição das derivadas das curvas termogravimétri-
cas (DTG) da membrana do implante mamário liso antes e após 

radiação UV-B e gemas.

A Fig. 5 mostra a superposição das curvas termogravi-
métricas (TGA) de decomposição térmica do compósito de 
PDMS da membrana de implante mamário texturizado antes 
e após exposição às radiações UV-B e gama, e a temperatu-
ra de velocidade máxima de decomposição foi determina-
da através da primeira derivada da curva termogravimétrica 
(DTG), mostrada na Fig. 6 pelo máximo do “pico”. 

Fig. 5: Curvas termogravimétricas: antes e após exposição UV-B 
do implante texturizado.

Fig. 6: Superposição das derivadas das curvas termogravimétricas 
(DTG) da membrana de implante mamário texturizado antes e 

após radiação UV-B e gama.Fig. 3: Curvas termogravimétricas: antes (a) e após (b) exposição 
UV-B do implante liso.
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A Tabela 2 apresenta os valores da temperatura inicial de 
decomposição (Tonset) e da temperatura de velocidade máxi-
ma de decomposição do compósito de PDMS utilizado nas 
membranas de implantes mamários lisos e texturizados. 

Tabela 2. Valores da temperatura inicial de decomposição (Tonset) 
e da temperatura de velocidade máxima de decomposição do com-
pósito de PDMS de implantes mamários lisos e texturizados antes 

e após radiação UV-B e gama.
MEMBRANA LISA

CONDIÇÕES DO MATERIAL Tonset 

 (ºC)
T velocidade máxima de decomposição (ºC)

Condições originais de recebimento 519 571

Radiação UV-B
(120 dias)

455 549

Radiação gama
(125 kGy)

466 557

MEMBRANA TEXTURIZADA

CONDIÇÕES DO MATERIAL Tonset 
(ºC)

T velocidade máxima de decomposição (ºC)

Condições originais de recebimento 450 540

Radiação UV-B
(120 dias) 

460 539

Radiação gama
(125 kGy)

478 545

Observação: Dados referentes ao primeiro estágio de decomposição.

Segundo a literatura, a curva termogravimétrica (TGA) 
do PDMS possui 02 (dois) estágios de decomposição. O pri-
meiro estágio ocorre em temperaturas na faixa de 390ºC a 
540ºC, com perda de massa de 1,8% a 12,7%. Esse estágio 
pode ser atribuído à decomposição do PDMS através da cisão 
das ligações Si-O, formando oligômeros cíclicos energetica-
mente mais favoráveis, principalmente hexametiltrisiloxano 
e octametiltetrasiloxano, conforme demonstrado nas Fig. 7 e 
Fig.  8 [11, 10, 12].

Fig. 7: Mecanismo proposto para a despolimerização do PDMS 
formando oligômeros cíclicos de três centros de ligações Si-O – 

hexametiltrisiloxano [12]

Fig. 8: Mecanismo proposto para a despolimerização do PDMS 
formando oligômeros cíclicos de quatro centros de ligações 

Si-O – octametiltetrasiloxano [12]

De acordo com Graziano et al., o primeiro estágio de de-
composição do PDMS reticulado ocorre em temperaturas aci-

ma de 425ºC, e a estabilidade térmica do material aumenta 
com o aumento do nível de reticulação [13].

O segundo estágio de perda de massa ocorre devido à de-
composição final dos oligômeros cíclicos gerando o sólido 
residual SiO2 [10,12]. A degradação dos oligômeros cíclicos é 
observada a altas temperaturas, e segue por um caminho termo-
dinamicamente favorecido pela clivagem da ligação Si-C, que é 
menos estável que as ligações Si-O e C-H nestes siloxanos [14].

A decomposição térmica do PDMS gera uma quantidade 
de resíduo de SiO2 na faixa de 60 a 87% [12,15]. Segundo Mo-
ghadam et al., a menor massa residual de poli(dimetilsiloxano) 
é de 29%, sob temperatura igual ou acima de 800ºC [16]. Du-
rante a confecção das membranas de implantes mamários é 
adicionado como agente de reforço uma quantidade na faixa 
de (16 - 27)% de SiO2 amorfo [17]. 

Os terminais da cadeia polimérica apresentam maior sus-
ceptibilidade à degradação, portanto, quanto menor o peso 
molecular do polímero, maior a quantidade de terminais de 
cadeias, consequentemente, menor a estabilidade térmica. 
Logo, a estabilidade térmica de um polímero aumenta com o 
aumento do seu peso molecular. Porém, a partir de um deter-
minado peso molecular, o tamanho das cadeias é tão grande 
que a influência dos terminais é praticamente desprezível, 
e a estabilidade térmica do polímero permanece quase que 
constante [18].

Pelos resultados obtidos, pode-se verificar que todas as 
amostras do compósito de PDMS utilizado em membranas 
de implantes mamários, seja lisa ou texturizada, permane-
ceram estáveis até a temperatura de 400ºC, mesmo após 
sofrer envelhecimento acelerado por exposição à radiação 
UV-B e gama, mostrando a ótima estabilidade térmica do 
poli(dimetilsiloxano) - PDMS.

Comparando-se a resistência térmica dos materiais lisos e 
texturizados nas condições originais de recebimento, pode-se 
verificar que o compósito de PDMS dos implantes texturiza-
dos mostrou ser termicamente menos resistente, uma vez que 
o Tonset foi menor (T = 450ºC) em relação ao material liso (T 
= 519ºC).

Apesar da ótima resistência térmica do PDMS, pode-se 
verificar que após os processos de irradiação houve redução 
na temperatura inicial de decomposição (Tonset) do compósito 
de PDMS dos implantes lisos, enquanto que, o compósito de 
PDMS dos implantes texturizados apresentou Tonset maiores.

Como os terminais de cadeia são mais susceptíveis à 
degradação, é provável que após irradiação o compósito de 
PDMS das membranas lisas tenha maior quantidade de ter-
minais de cadeia em relação ao material texturizado, já que 
a temperatura inicial de decomposição da membrana lisa di-
minuiu à medida que a dosagem de radiação aumentou. O 
aumento da quantidade de terminais de cadeia provavelmen-
te ocorreu pela cisão das cadeias poliméricas durante os pro-
cessos de radiação, que consequentemente, reduziu o peso 
molecular, a densidade de ligações cruzadas e a estabilidade 
térmica do material liso.

Já no compósito de PDMS de implantes texturizados, 
como a temperatura inicial de decomposição aumentou à 
medida que a dosagem de radiação foi aumentada, é prová-
vel que tenha ocorrido à cisão das cadeias poliméricas com 
posterior formação de ligações cruzadas, gerando uma rede 
tridimensional, diminuindo a quantidade de terminais de ca-
deia, resultando o aumento do peso molecular e da estabili-
dade térmica do material. 

A degradação dos materiais pode ser afetada por diversos 
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fatores como: funcionalidade dos grupos terminais, impu-
rezas, defeitos, solvente, oxidação, tempo de exposição, 
dentre outros. Portanto, é provável que os espaços vazios 
presentes no compósito de PDMS texturizado tenham au-
mentado a distância de separação intramolecular, promo-
vendo significativos defeitos na estrutura do material e 
diferenças no comportamento térmico e na densidade de 
ligações cruzadas [19].

8.2. Determinação da Resistência à Tração

A Figura 9 mostra o perfil do gráfico de tensão versus 
deformação do ensaio de resistência à tração das membra-
nas de implante mamário de silicone liso e texturizado nas 
condições originais de recebimento. Pode-se verificar que 
as curvas obtidas são elásticas, com grandes deformações 
produzidas sob baixos níveis de tensão, característica fun-
damental dos elastômeros [20].

Os valores médios obtidos no ensaio de resistência à tra-
ção do compósito de PDMS das membranas de implantes 
mamários lisos e texturizados estão descritos na Tabela 3.

Tab. 3. Média dos resultados de tensão na ruptura (TR) e alongamento 
máximo na ruptura (Almax) do compósito de PDMS de implante mamá-

rio liso e texturizado.
MEMBRANA LISA

Condições originais de recebimento 11,6 930

Radiação UV-B (120 dias) 9,8 838

Radiação gama (125 kGy) 7,0 475

MEMBRANA TEXTURIZADA

CONDIÇÕES DO MATERIAL TR (MPa) Almax (%)

Condições originais de recebimento 8,3 783

Radiação UV-B (120 dias) 7,0 704

Radiação gama (125 kGy) 6,2 381

Legenda: TR = Tensão na ruptura (MPa); AlMax = Alon-
gamento máximo na ruptura (%)

Segundo Moghadam et al., dependendo do grau de reti-
culação e do agente de reforço, o valor da tensão na ruptura 
do PDMS varia na faixa de 8,8 MPa a 11 MPa; e o valor 

do alongamento na ruptura varia na faixa de 655% a 951% 
[16]. A tensão de ruptura do compósito de PDMS da mem-
brana de implante mamário liso nas condições originais de 
recebimento foi 11,6 MPa, e o alongamento na ruptura foi 
930%. Enquanto que, o compósito de PDMS texturizado 
nas condições originais de recebimento obteve como resul-
tado de tensão na ruptura 8,3 MPa e alongamento máximo 
na ruptura de 783%. Os resultados de tensão e alongamento 
na ruptura do elastômero de PDMS texturizado nas con-
dições originais do recebimento foram inferiores quando 
comparados com o material liso.

A penetração de moléculas pequenas pode gerar um in-
chamento e/ou reações químicas com as moléculas do polí-
mero que, com frequência, promovem uma perda das pro-
priedades mecânicas e físicas do material [20]. Portanto, é 
provável que a redução nos valores de tensão e alongamen-
to na ruptura do material texturizado tenha sido ocasionada 
em função da penetração das moléculas pequenas de CO2, 
H2O e NH3, geradas pela dissociação do sal de carbonato 
de amônio [(NH4)2CO3] utilizado na confecção da textura 
dessas membranas. Pois, após a adição do sal, as membra-
nas são aquecidas a uma temperatura em torno de 150ºC 
por aproximadamente 2 horas, e nestas condições ocorre à 
dissociação do carbonato de amônio [(NH4)2CO3] em mo-
léculas pequenas de CO2, H2O e NH3. Provavelmente, a di-
fusão, a permeabilidade e a absorção dessas moléculas pe-
quenas entre as cadeias do PDMS provocaram inchamento 
e reações químicas no material texturizado, reduzindo sua 
resistência mecânica em comparação ao material liso, nas 
condições originais de recebimento.

3.3. Avaliação por Microscopia Óptica

As Fig. 10 a Fig.12 apresentam fotomicrografias da su-
perfície da membrana de implante mamário de silicone liso 
nas condições originais de recebimento e após exposição à 
radiação UV-B e gama, respectivamente, observadas com 
aumento de 100X e 200X em Microscópio Óptico. 

(a)
(b)

Fig 9: Curvas tensão versus deformação das membranas dos implantes mamários antes do envelhecimento acelerado por radia-
ção: (a) superfície lisa; (b) superfície texturizada.
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(a) (b)
Fig. 10: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário de silicone liso não irradiado, com 

aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)

Fig. 11: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário liso após 120 dias de radiação UV-B, 
com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 12: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário liso após 125 kGy de radiação gama, 

com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

Alterações na coloração, aglomeração de partículas e 
separação de fases por fissuras e rachaduras são sinais que 
confirmam a ocorrência da degradação do material polimé-
rico [10].

Pode-se observar nas Fig. 10 a Fig. 12 que após 
os processos de envelhecimento acelerado por radia-

ção UV-B e gama, várias ranhuras apareceram na mem-
brana dos implantes mamários lisos. Portanto, inde-
pendente do tipo e da intensidade da radiação, houve 
modificações típicas de polímero degradado na superfí-
cie da membrana do implante mamário  de silicone liso. 
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As Fig. 13 a Fig. 15 apresentam fotomicrografias da su-
perfície da membrana de implante mamário de silicone tex-
turizado nas condições originais de recebimento e após expo-
sição à radiação UV-B e gama, respectivamente, observadas 
com aumento de 100X e 200X em Microscópio Óptico. 

A produção e liberação de gases aumentam em função do 
aumento da densidade de ligações cruzadas. Diante do alto 
grau de reticulação, para que os gases possam aflorar para 
a superfície do material, eles são obrigados a se dividir por 

vários caminhos, e o afloramento dos gases na superfície do 
material produz maior quantidade de defeitos [21,22]. 

Pelas Fig. 13 a Fig.  15, pode-se observar que a exposição 
da membrana de implante mamário texturizado as radiações 
UV-B e gama aumentaram a quantidade e o tamanho das 
bolhas e irregularidades presentes no material. Portanto, é 
provável que a maior quantidade de defeitos (bolhas, vazios) 
na membrana dos implantes texturizados tenha sido ocasio-
nada pela liberação e afloramento de gases (H2, CH4 e C2H4) 

(a) (b)
Fig 13. Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado não irradiado, com aumento 

de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 14: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado após 120 dias de radiação 

UV-B, com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.

(a) (b)
Fig. 15: Fotomicrografias, por microscopia óptica, da membrana de implante mamário texturizado após 125 kGy de radiação 

gama, com aumento de: (a) 100X; (b) 200X.
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para a superfície do material, provavelmente em função do 
aumento da densidade de ligações cruzadas.

9. Conclusões

A análise dos resultados experimentais realizados nas 
membranas de implantes mamários de silicone lisos e tex-
turizados após envelhecimento acelerado por exposição a ra-
diações UV-B e gama, associadas às informações presentes 
nas referências bibliográficas, permite concluir que:

1. Nas condições originais de recebimento as membra-
nas dos implantes mamários de silicone liso apre-
sentaram resistência térmica e mecânica superior ao 
material texturizado. Provavelmente antes do enve-
lhecimento acelerado por radiação, a densidade de 
ligações cruzadas no compósito de PDMS do im-
plante liso seja maior que no texturizado.

2. Mesmo após o envelhecimento acelerado com al-
tas doses de radiação UV-B (120 dias) e radia-
ção gama (125 kGy), a temperatura inicial de de-
composição (Tonset) do compósito de PDMS liso 
e texturizado permaneceu acima de 400ºC. Este 
comportamento pode ser explicado pela alta ener-
gia necessária para a quebra da ligação Si-O. 

3. As variações ocorridas no comportamento mecânico 
e físico-químico do compósito de PDMS utilizado em 
membrana de implantes mamários de silicone liso e 
texturizado após envelhecimento acelerado por radia-
ção foram resultantes dos efeitos produzidos por um 
dos seguintes mecanismos:
a) cisão das cadeias poliméricas com produção de oli-
gômeros cíclicos, ou;
b) cisão das cadeias poliméricas com produção de ra-
dicais livres, e posterior formação de ligações cruza-
das entre os radicais.

4. As radiações UV-B e gama produziram defeitos su-
perficiais típicos de polímero degradado nos mate-
riais, liso e texturizado, tais como: rachaduras, ranhu-
ras, vazios e bolhas geradas por liberação de gases. 

5. Apesar de ambos os materiais serem compósitos de 
PDMS, o tipo de superfície (lisa e texturizada) influen-
ciou consideravelmente o comportamento mecânico e 
físico-químico do material frente aos processos de de-
gradação por raios UV-B e radiação gama. Enquanto 
que, as radiações provocaram a cisão das cadeias no 
compósito de PDMS liso, no material texturizado elas 
promoveram a formação de ligações cruzadas.
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