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Resumo 

 

 

A utilização de dispositivos médicos como stents coronarianos possui grande quantidade de 

evidências positivas, provando ser uma revolução tanto para a ciência, por envolver tecnologias de 

ponta, quanto para a qualidade de vida de pacientes. Contudo, para que haja evolução nas etapas de 

projeto e processamento de stents, é de fundamental importância uma caracterização detalhada do 

material utilizado assim como do produto finalizado, pois apenas tendo amplo conhecimento de suas 

características é possível melhorá-las. Este trabalho envolve uma análise de similares entre duas 

marcas de stents disponíveis no mercado brasileiro, com o objetivo de caracterizá-los também 

estabelecendo uma comparação entre eles. Foram medidas a resistência à compressão por placas 

paralelas e a resistência à corrosão em PBS. Também foram elaborados diagramas de Ashby, de 

seleção de materiais, para avaliar algumas de suas propriedades com o fim de fundamentar a escolha 

dos materiais utilizados. Os stents de ambas as marcas apresentaram o mesmo comportamento 

mecânico, indicando que o material da peça não é o único fator relevante nesta propriedade, devendo 

ser levada em conta também a sua geometria. Já no ensaio eletroquímico, os comportamentos das 

duas marcas foram bastante distintos, tendo a marca A, de aço inoxidável AISI 316L apresentado um 

processo corrosivo consideravelmente mais intenso que a marca B, da liga de cobalto-cromo L605. 

Os diagramas de seleção de materiais confirmam o sucesso na escolha dos dois materiais estudados 

em relação aos demais materiais utilizados na fabricação de stents. Como conclusão geral, observa-

se que a marca B apresentou vantagens em relação à marca A, considerando-se as características 

estudadas. 

 

Palavras-Chave:  stent, análise de similares, caracterização, propriedades 
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1 Introdução 

 

 

Desde a invenção de stents expansíveis por balão por Palmaz em 1988, e a aprovação do FDA 

para procedimentos vasculares periféricos em 1990 e vasculares coronários em 1994, milhões de 

pessoas foram submetidas a procedimentos coronários ou implantes de stents coronários (1). O 

rápido desenvolvimento neste campo da medicina se baseou nos resultados significativamente 

melhores obtidos para o implante de stents comparados aos da angioplastia convencional por balão. 

A grande quantidade de evidências positivas para o uso de stents (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) provou que 

a utilização destes dispositivos é uma revolução tanto para a ciência, por envolver as mais complexas 

tecnologias de processo e projeto, como para a qualidade de vida das pessoas que sofrem de 

doenças coronarianas. 

Contudo, para que haja evolução nas etapas de projeto e processamento de stents, é de 

fundamental importância uma caracterização detalhada do material utilizado assim como do produto 

finalizado, pois apenas tendo amplo conhecimento de suas características é possível melhorá-las. 

Além disso, a caracterização aprofundada do processo e produto é extremamente necessária 

para a sua validação junto a órgãos competentes, como a ANVISA, responsável pela liberação de 

comércio e uso de dispositivos médicos no Brasil. 

Uma das abordagens utilizadas para este tipo de caracterização é a análise de similares, que 

envolve a comparação entre diferentes produtos com a mesma aplicação (no caso, os stents), para 

determinar semelhanças e diferenças relevantes entre eles e quais as propriedades relevantes e 

dignas de melhoria em cada um.  

É essencialmente este o escopo deste trabalho, que apresenta uma análise de similares entre 

duas marcas de stents encontradas no mercado nacional, para fins de caracterização. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Principal 

 

O principal objetivo deste trabalho é realizar uma análise de similares entre alguns dos stents 

utilizados atualmente na medicina intervencionista. 

 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

• Avaliar, através de testes em laboratório, o desempenho mecânico e eletroquímico dos 

stents; 

• Estabelecer uma correlação entre as propriedades quantificadas em laboratório e as 

propriedades que constam na literatura dos materiais utilizados na fabricação de stents. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Biomateriais 

 

Biomateriais são definidos como "substâncias (puras ou combinadas) de origem natural ou 

sintética, com exceção de drogas, que podem ser utilizadas por um período de tempo indeterminado 

para tratar, aumentar ou substituir, parcial ou inteiramente, tecidos, órgãos ou funções corporais" (8). 

"Devem ser tolerados de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os 

órgãos dos seres vivos, pois são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura 

ou substitui algum órgão, tecido ou função do corpo" (9). 

 São enquadrados na categoria de biomateriais todos os materiais empregados na medicina, 

odontologia, medicina veterinária e farmacologia, além daqueles utilizados na forma de implantes em 

contato direto com um tecido do corpo. Segundo Park, são os materiais que mesmo estando fora do 

corpo entram em contato com fluidos corpóreos, de modo contínuo ou intermitente (10), o que inclui 

bisturis, lâminas e demais instrumentos cirúrgicos nesta classificação. 

 A demanda por biomateriais e o crescente avanço neste campo de estudo têm crescido 

principalmente devido ao aumento da população e de sua expectativa de vida, o que aumenta a 

quantidade de pacientes necessitando de intervenções que melhorem sua qualidade de vida – casos 

de pacientes com osteoporose, por exemplo. A popularização dos veículos de transporte também 

aumentou a incidência de acidentes que resultam em fraturas que exigem próteses, implantes e 

equipamentos médicos. 

Para que um material seja aceito clinicamente como um material de implante e seja 

considerado um biomaterial, ele precisa atender a dois critérios fundamentais: deve ser biocompatível 

e biofuncional.  

Biocompatibilidade é definida como a habilidade de um material ou componente de 

desempenhar sua função, com o grau desejado de incorporação no organismo, sem provocar 

qualquer efeito local ou sistêmico indesejável neste organismo (11). No Dorland’s Medical Dictionary 

(12) biocompatibilidade é descrita como a capacidade de não apresentar efeitos tóxicos ou 

prejudiciais em sistemas biológicos; porém esta definição é bastante incompleta, pois trata apenas da 

ausência de reações negativas sem incluir interações positivas desejáveis. Segundo a ASTM 

(American Society for Testing and Materials), biocompatibilidade é a comparação entre a resposta 

produzida por um tecido implantado com o material em estudo e a resposta reconhecida e 

estabelecida como adequada com materiais-controle (13). Esta definição também não é 

completamente adequada por se referir apenas a respostas locais em tecidos, em modelos animais. 

Biofuncionalidade está relacionada com a capacidade do material ou componente de 

apresentar desempenho imediato e com êxito da função específica (estática e dinâmica) da parte do 

corpo que está sendo substituída (14).  

Os biomateriais podem ser classificados, segundo a resposta fisiológica obtida (15; 16), em: 
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• Biotoleráveis:  materiais apenas tolerados pelo organismo. São isolados dos tecidos 

adjacentes através de encapsulamento por uma camada de tecido fibroso de espessura 

inversamente proporcional à sua tolerabilidade. A maioria dos polímeros sintéticos e dos metais está 

nesta classe. 

• Bioinertes:  materiais tolerados pelo organismo e que induzem uma resposta mínima 

local do sistema imunológico, formando um envoltório fibroso de espessura praticamente inexistente. 

Os materiais bioinertes mais utilizados são alumina, zircônia, titânio, ligas de titânio e carbono. 

• Bioativos:  materiais que permitem uma resposta biológica específica na interface 

com o tecido vivo, interagindo intimamente com este e possibilitando a formação de uma ligação 

química. Nesta classe estão os vidros e vitrocerâmicos à base de fosfato de cálcio, a hidroxiapatita e 

os compostos de fosfato de cálcio. 

• Absorvíveis:  materiais que são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo 

organismo após certo período de tempo em contato com os tecidos. Exemplos destes materiais são o 

fosfato tricálcico (TCP) e o poli-(ácido lático). 

 

 

3.2 Dispositivo Médico 

 

Define-se por dispositivo médico “todo instrumento, aparelho, equipamento, material, produto, 

com exceção de produtos de origem humana, ou outro artigo utilizado sozinho ou em associação e 

inclusive acessórios e softwares que interfiram no funcionamento, destinado pelo fabricante a ser 

utilizado no homem com fins medicinais e cuja ação principal desejada não seja obtida por meios 

farmacológicos ou imunológicos, nem por metabolização, mas cuja função possa ser assistida por tais 

meios.” (17) 

Dentro desta classificação, segundo a RDC nº 185 (18), tem-se produto médico implantável, 

que é definido como “qualquer produto médico projetado para ser totalmente introduzido no corpo 

humano ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e 

destinado a permanecer no local após a intervenção. Também é considerado um "produto médico 

implantável" qualquer produto médico destinado a ser parcialmente introduzido no corpo humano 

através de intervenção cirúrgica e permanecer após esta intervenção por longo prazo.” 

 

 

3.3 Stent 

 

É um dispositivo médico definido como “um tubo curto e estreito, de metal ou polímero, 

normalmente na forma de rede, que é inserido no lúmen de um vaso anatômico (como uma artéria ou 
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um duto biliar) especialmente para manter aberta uma passagem previamente bloqueada, total ou 

parcialmente.” (19) 

 O nome foi dado em homenagem a Charles R. Stent (1845-1901), um dentista inglês notável 

por introduzir avanços tecnológicos na sua área (20). 

Stents são inseridos em artérias coronárias estreitadas para ajudar a mantê-las abertas, 

permitindo então um melhor fluxo de sangue e oxigênio para o coração. São também usados em 

outras estruturas tais como o esôfago para tratar uma constrição, o ureter para manter a drenagem da 

urina dos rins, e o duto biliar para mantê-lo aberto (20). 

Desde a invenção de stents expansíveis por balão por Palmaz em 1988, e a aprovação do 

FDA (Food and Drug Administration) para procedimentos vasculares periféricos em 1990 e vasculares 

coronários em 1994, mais de 10 milhões de pessoas nos EUA foram submetidas a procedimentos 

coronários ou implantes de stents coronários (1). O rápido desenvolvimento neste campo da medicina 

se baseou nos resultados significativamente melhores obtidos para o implante de stents comparados 

aos da angioplastia convencional por balão. 

 Os riscos da utilização de stent incluem (21): 

• Reação alérgica ao material do stent; 

• Reação alérgica à droga utilizada no stent farmacológico; 

• Formação de coágulos sanguíneos; 

• Entupimento do interior do stent (reestenose); 

• Ruptura do duto ou vaso quando o stent é implantado. 

 Um stent deve ser designado pela sua configuração, tipo, materiais constituintes, e quaisquer 

modificações superficiais, revestimentos e/ou fármacos (22). 

 Por configuração entende-se a forma do stent (22): cilíndrico, cônico, alargado, espiralado, 

segmentado, bifurcado etc. A maioria dos stents é feita de um material metálico ou polimérico em 

formato de rede tubular (21; 19), como aço inoxidável, ligas níquel-titânio e cobalto-cromo, tântalo, 

nióbio, poli(ácido lático), entre outros.  

A principal vantagem de materiais biodegradáveis é que qualquer risco em longo prazo 

associado a um objeto estranho implantado no corpo é eliminado, e não há os efeitos mecânicos 

adversos em longo prazo como os stents convencionais, tais como o colapso do stent ou a fratura de 

hastes (1). Polímeros biodegradáveis apresentam uma série de desafios, como a força radial, o recoil, 

um perfil largo, taxas e produtos de degradação, biocompatibilidade e radiopacidade.  

Necessidades médicas não atendidas e avanços tecnológicos levaram a esforços adicionais 

para melhorar as propriedades dos materiais e desenvolver novos materiais para stents vasculares. 

Stents vasculares são produzidos por diferentes processos, normalmente partindo-se de um tubo 

trefilado que sofre uma usinagem. Dentre as formas de usinagem, temos (1): 
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• Usinagem a laser para corte de precisão, com razões de aspecto (largura da curva de corte / 

espessura de parede) de até 12:1. Este é o processo mais adequado para atender os critérios 

de miniaturização e a tolerância dimensional estreita da fabricação de stents. Como é um 

processo térmico, a formação de uma zona termicamente afetada (ZTA) é inevitável e a sua 

posterior remoção deve ser levada em conta na determinação das dimensões da estrutura 

durante o corte. 

• Usinagem fotoquímica, que tem sido usada para produzir stents de aço inoxidável em 

combinação com conformação e soldagem, ou stents de Nitinol em combinação com ajuste 

da forma. 

• Tecnologia de filmes finos, através de deposição por sputtering. 

• Eletroconformação de microcomponentes metálicos com alta razão de aspecto, que envolve 

fotolitografia para formar a informação estrutural em uma máscara e eletrodeposição do metal 

nas aberturas dessa máscara. 

Após a usinagem, é realizada uma etapa de eletropolimento, para remoção de cantos vivos e 

irregularidades na superfície dos stents, que são então crimpados no sistema de entrega (stent 

delivery system, SDS). 

A Figura 1 mostra um exemplo de um modelo de stent como usinado e após a sua expansão. 

 

 

Figura 1: Exemplo de stent (23). 

 

Características da superfície do stent também podem ter influência no desempenho dessas 

próteses. Estudos in vitro sugerem que metais que possuem maior potencial de superfície atraem 

plaquetas carregadas negativamente e proteínas plasmáticas, conferindo trombogenicidade 

aumentada (5). Uma superfície rugosa também pode promover trombose dos stents. Nesse sentido, 

polimento eletroquímico dos stents metálicos tem resultado em superfícies menos trombogênicas, 
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melhorando sua segurança. Também a redução da espessura das hastes dos stents é um avanço 

que apresentou grande impacto na redução das taxas de reestenose (5; 4). 

Quanto ao tipo, os stents são classificados em (22): 

• Stent articulado:  stent construído de segmentos com conexões distintas; 

• Stent nu: stent sem revestimento ou cobertura, pode ser de um ou mais materiais; 

• Stent bioabsorvível:  stent projetado para ser uma estrutura temporária, sem ser necessário 

explante; 

• Stent expansível por balão:  stent cujo diâmetro é aumentado do seu tamanho pré-implante 

para o seu tamanho pós-implante com o auxílio de um cateter-balão; 

• Stent revestido:  stent com uma camada superficial de um ou mais material(is) adicional(is) 

que não provoque um apoio estrutural significante (maior que 5%) ou reduza apreciavelmente 

a permeabilidade ou a área superficial sem material se comparado com o stent não revestido; 

• Stent compósito:  stent constituído de mais de um material ou composto que fornece um 

aumento de apoio estrutural significante (maior que 5%) no implante; 

• Stent recoberto:  stent coberto com material adicional que reduza apreciavelmente a 

permeabilidade e/ou elimine a área superficial sem material do stent nu; 

• Stent com liberação de fármaco:  stent que libera fármaco ao longo do tempo; 

• Stent autoexpansível:  stent cujo diâmetro aumenta do seu tamanho pré-implante para seu 

tamanho pós-implante quando liberado do mecanismo de entrega na ausência de um balão 

inflável ou outro auxílio mecânico. 

 

O tamanho de um stent deve ser designado pelas seguintes características (22): 

• Diâmetro externo 

o Autoexpansível: diâmetro externo do dispositivo não contraído, em milímetros, e a 

faixa de diâmetros desejados no lúmen do vaso, em milímetros; 

o Expansível por balão: faixa de diâmetros internos desejados após a expansão, em 

milímetros; 

• Comprimento útil mínimo e máximo, expresso em milímetros ou centímetros. 

 

Os atributos de projeto para atingir o desempenho desejado do sistema de entrega devem 

considerar adicionalmente no mínimo o que segue (22): 

• A habilidade do sistema de permitir acesso preciso e seguro ao local desejado; 

• A habilidade do sistema de permitir um implante consistente, preciso e seguro do stent; 

• A habilidade do sistema de permitir uma remoção do sistema de entrega segura; 

• A habilidade do sistema de minimizar a perda de sangue (hemostase); 

• A visibilidade do sistema por fluoroscopia ou outras técnicas. 

 

Os atributos de projeto para atingir o desempenho desejado do stent devem considerar 

adicionalmente no mínimo o que segue (22): 
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• A habilidade do stent de ser liberado de maneira precisa e segura; 

• A habilidade do stent de assegurar a fixação e aposição efetivas no local desejado da 

vasculatura; 

• A habilidade do stent de manter a integridade adequada; 

• A consistência das dimensões do stent e seu design para compatibilidade para uso nos 

diâmetros de vaso especificados; 

• A habilidade do stent de manter um fluxo sanguíneo adequado através do lúmen (obstrução); 

• A compatibilidade do stent com a exposição a campos de ressonância magnética para 

diagnósticos por imagem; 

• A visibilidade do stent por fluoroscopia ou outras técnicas. 

 

A Tabela 1 resume diversas propriedades e tendências de processo e mercado para os 

principais tipos de stents disponíveis atualmente. 
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Tabela 1: Propriedades e tendências de diferentes materiais de stents (1). 

Observação Stents poliméricos Stents metálicos 

 Degradáveis Degradáveis Não degradáveis 

 (não são considerados 

aqui os não 

degradáveis) 

(ligas de Mg- e Fe-) (Nitinol, aço inoxidável (SS), CoCr, Ta) 

Valor de mercado atual Não disponível Não disponível ++++ 

Taxa de crescimento 

esperada 

++ ++ + 

Experiência clínica + + +++ 

Tendência na aceitação 

clínica 

↑ ↑ → 

Método de fabricação Extrusão, moldagem por 

injeção 

Corte a laser Corte a laser, tecnologias de fios 

Tendências de preço Ainda não há 

comercializados 

Mg↑ SS↓, CoCr→, Nitinol→ 

Principais vantagens Degradabilidade Degradabilidade Biocompatibilidade comprovada 

Liberação de fármacos Sem efeitos inflamatórios 

comparados aos 

poliméricos 

Superelasticidade e excelente 

aposição à parede (Nitinol) 

 Alta força radial (SS, CoCr) 

  Radiopacidade 

Principais desvantagens Recoil Baixa radiopacidade Problemas de fadiga 

Inflamação local Degradação não controlada Sem potencial como portadores de 

fármacos, a menos que revestidos por 

polímero apropriado Visualização pobre  

Propriedades mecânicas 

pobres 

  

Propriedades mecânicas - - - ++ 

Necessidade de 

pesquisas mais 

aprofundadas 

↑↑ ↑↑ → 

 

  



 

18 

3.3.1 Angioplastia 

 

Angioplastia, ou intervenção coronária percutânea (PCI – percutaneous coronary 

intervention), é uma forma segura e efetiva de tentar desbloquear artérias coronárias. Durante este 

procedimento, um cateter é inserido pela virilha ou braço do paciente e guiado até as artérias 

coronárias do coração. Artérias bloqueadas podem então ser abertas com um balão posicionado na 

ponta do cateter. Inicialmente, angioplastias eram realizadas apenas com cateters-balão, mas foram 

feitos avanços na técnica e a resposta dos pacientes melhorou com o implante de stents, que servem 

como um suporte para manter a artéria aberta (6; 24). 

Este é um procedimento que costuma ser bem sucedido para reabertura de artérias 

estreitadas; no entanto, em muitos casos, ocorre o reestreitamento imediato ou tardio e/ou a retração 

arterial, que causam falha no procedimento de angioplastia. Stents fornecem um meio mecânico de 

resistir à retração da artéria após angioplastia por balão, mas não previnem (e podem mesmo, até 

certo ponto, causar) outra forma de falha conhecida como reestenose (1; 2; 6; 24). 

Angioplastia (e implante de stent, já que esta é sempre acompanhada por angioplastia) é uma 

forma de traumatizar o tecido. Um balão é passado através de uma placa aterosclerótica em uma 

artéria coronária e então é inflado – comprimindo assim a placa, e alargando a abertura da artéria (1; 

24). A compressão (ou “esmagamento”) da placa não é um processo gentil, e virtualmente sempre 

cria um trauma na parede do vaso sanguíneo. 

Ambos os procedimentos, angioplastia simples e com implante de stent, podem ser visualizados 

na Figura 2. 

 

 

3.3.2 Reestenose 

 

Estenose significa constrição ou estreitamento. Uma artéria coronária que está constrita ou 

estreitada é chamada estenosada (2). Acúmulo de colesterol, outras gorduras e substâncias distintas 

ao longo do tempo podem entupir a artéria.  

A reestenose ocorre quando o vaso tratado é bloqueado total ou parcialmente novamente. 

Isso ocorre normalmente dentro dos seis primeiros meses após o procedimento inicial. Comparado 

com a angioplastia por balão, onde a chance de reestenose é de 40%, o uso de stent reduz a chance 

de reestenose para 25% (2; 6; 24).  
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a b 

Figura 2: Angioplastia (a) e implante de stent (b) (3). 

 

 

3.4 Características Físicas e Mecânicas de um Stent  e seu Sistema de Entrega 

 

O desempenho mecânico de um SDS pode ser descrito pelas dimensões do stent, suas 

propriedades físicas, e combinações das forças necessárias para uma entrega segura e fácil do stent 

no seu destino. As dimensões tipicamente empregadas para descrever um SDS incluem os perfis de 

entrada e do stent crimpado (25; 26; 27; 28). Finalmente, entrega não traumática e posicionamento 

preciso de um stent intacto através da lesão alvo são os mais básicos pré-requisitos para uma 

intervenção bem sucedida (25). Além de descrições comerciais dos produtos disponíveis para 

cardiologistas intervencionistas, virtualmente não há dados técnicos ou produtos individuais 

publicados, deixando a maior parte dos descritores de desempenho mecânico para as suposições e 

tentativas dos cardiologistas. 

As características mais relevantes ao se avaliar um stent são apresentadas na Tabela 2. 

. 
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Tabela 2: Principais características de um sistema de entrega de stent. 

Característica Unidade 

Crossability N 

Força Radial N 

Material - 

Navegabilidade N 

Perfil do sistema crimpado mm 

Resistência à Compressão N 

Resistência à Fadiga N/nº de ciclos 

Resistência à Flexão N 

Sensibilidade ao empurrar o sistema relativa (%) 

 

 Os três parâmetros de entrega (sensibilidade ao empurrar o SDS, navegabilidade e 

crossability) são baseados nas forças resistivas que podem ser quantificadas ao longo de alguma 

parte do caminho de entrega. As definições também incluem uma medida da força sentida ou 

aplicada pelo intervencionista, Fprox. Os parâmetros vão então potencialmente fornecer ao clínico uma 

indicação de como um stent específico está progredindo enquanto ele empurra a extremidade 

proximal (25; 26; 27). À medida que modelos arteriais são melhorados e se tornam mais sofisticados, 

as definições podem também evoluir para refletir uma nova compreensão da entrega de stent. 

 Como navegabilidade, crossability e sensibilidade ao empurrar o sistema são propriedades 

complexas e que interagem mutuamente em um stent, e não são completamente definidas pelas 

medidas das forças proximal, distal e reativa, duas propriedades adicionais devem ser determinadas 

pelo uso de medidas físicas diretas: o perfil do stent e a rigidez à flexão (25). Esses parâmetros 

tendem a influenciar nos complexos parâmetros funcionais de um SDS. 

Essas características serão discutidas individualmente a seguir. 

 

 

3.4.1 Resistência à Compressão por Placas Paralelas  

 

O comportamento mecânico de um material ou componente reflete a relação entre uma 

carga ou força que esteja sendo aplicada e a sua resposta (29). As propriedades mecânicas dos 

materiais são verificadas pela execução de experimentos de laboratório que reproduzem o mais 

fielmente possível as condições a que eles estarão expostos. As condições de ensaio e a 
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metodologia de interpretação de resultados são obtidas através de normas e técnicas de ensaio 

padronizadas (29). 

Os resultados obtidos dependem de diversas variáveis, como a intensidade, natureza e 

duração da carga aplicada, e as condições ambientais do ensaio. Se uma carga é estática ou se ela 

se altera de uma maneira relativamente lenta e é aplicada sobre uma seção reta ou superfície de um 

componente, o seu comportamento mecânico pode ser verificado através de um ensaio simples de 

tensão-deformação. 

Como no ensaio de tração, podem-se determinar, no ensaio de compressão, as 

propriedades referentes à zona elástica, sendo as mais medidas: o limite de escoamento e o módulo 

de elasticidade.  A deformação elástica não é permanente, o que significa que quando a carga 

aplicada é liberada, a peça retorna à sua forma original. A representação gráfica desta região é linear. 

À medida que o material é deformado além deste ponto, a tensão não é mais proporcional à 

deformação, ocorrendo então uma deformação permanente e não recuperável, ou deformação 

plástica. (29) 

As regiões referentes aos diferentes comportamentos do material, e as informações que 

podem ser obtidas de uma curva tensão-deformação, estão apontadas na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Curva tensão versus deformação de um metal em ensaio de compressão (30). 

 



 

Em materiais dúcteis, como os metais, 

referentes à zona elástica, sendo

deformação de um metal dúctil, a seção transversal aumenta continuamente, aumentando a 

resistência do material (contrário do ensaio de tração). Assim, o metal não rompe, ficando cada vez 

mais achatado até se transformar em um disco (

 Figura 4: Ensaio de compressão de um 

 

Já para materiais frágeis, não ocorre deformação lateral apreciável e a ruptura ocorre por 

cisalhamento e escorregamento, ao longo de um plano inclinado de, aproximadamente, 45 

5). 

 Figura 5: Ensaio de compressão de um material frágil 

 

No caso de um material que falhe em compressão por fratura frágil, a resistência à 

compressão tem um valor muito definido. No caso de materiais que não falhem desta forma, o valor 

obtido para a resistência à compressão é um valor arbitrário dependendo do g

considerado o indicativo de falha completa do material 

Os termos normalmente usados em testes de tração não são totalmente aplicáveis ao se 

medir as propriedades de um SDS, e curvas força

precisão. Em testes de compressão em stents pode

força com que o stent resiste a uma 

retorne às suas dimensões originais quando a força é removida (i.e., se ele está se comportando 

Em materiais dúcteis, como os metais, somente é possível se determinar as propriedades 

referentes à zona elástica, sendo impossível medir a carga máxima ou de ruptura. Isto porque, com a 

deformação de um metal dúctil, a seção transversal aumenta continuamente, aumentando a 

resistência do material (contrário do ensaio de tração). Assim, o metal não rompe, ficando cada vez 

is achatado até se transformar em um disco ( Figura 4)(31). 

 

: Ensaio de compressão de um metal dúctil – deformação sem ruptura 

Já para materiais frágeis, não ocorre deformação lateral apreciável e a ruptura ocorre por 

cisalhamento e escorregamento, ao longo de um plano inclinado de, aproximadamente, 45 

 

: Ensaio de compressão de um material frágil – ruptura sem deformação lateral 

No caso de um material que falhe em compressão por fratura frágil, a resistência à 

compressão tem um valor muito definido. No caso de materiais que não falhem desta forma, o valor 

obtido para a resistência à compressão é um valor arbitrário dependendo do grau de distorção que é 

considerado o indicativo de falha completa do material (32). 

Os termos normalmente usados em testes de tração não são totalmente aplicáveis ao se 

medir as propriedades de um SDS, e curvas força-deformação são reprodutíveis apenas até certa 

precisão. Em testes de compressão em stents pode-se determinar: (a) a ordem de magnitude da 

força com que o stent resiste a uma deformação conhecida; (b) se é possível se esperar que o stent 

retorne às suas dimensões originais quando a força é removida (i.e., se ele está se comportando 

22 

somente é possível se determinar as propriedades 

impossível medir a carga máxima ou de ruptura. Isto porque, com a 

deformação de um metal dúctil, a seção transversal aumenta continuamente, aumentando a 

resistência do material (contrário do ensaio de tração). Assim, o metal não rompe, ficando cada vez 

deformação sem ruptura (31). 

Já para materiais frágeis, não ocorre deformação lateral apreciável e a ruptura ocorre por 

cisalhamento e escorregamento, ao longo de um plano inclinado de, aproximadamente, 45 o ( Figura 

ruptura sem deformação lateral (31). 

No caso de um material que falhe em compressão por fratura frágil, a resistência à 

compressão tem um valor muito definido. No caso de materiais que não falhem desta forma, o valor 

rau de distorção que é 

Os termos normalmente usados em testes de tração não são totalmente aplicáveis ao se 

eis apenas até certa 

: (a) a ordem de magnitude da 

esperar que o stent 

retorne às suas dimensões originais quando a força é removida (i.e., se ele está se comportando 
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elasticamente); (c) como a relação força-deformação varia à medida que aumenta a deformação (i.e., 

se o stent se torna menos resistente à medida que a compressão aumenta, ou vice-versa) (28). 

Ao se submeter um stent a um ensaio de compressão por placas paralelas, mede-se a 

habilidade do stent de resistir a uma deformação permanente ao longo de toda a estrutura do 

dispositivo quando submetido a uma carga aplicada uniformemente sobre o seu comprimento (22). 

 

 

3.4.2 Resistência à Corrosão 

 

Gentil define corrosão como "a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação 

química ou eletroquímica do meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos" (33). A interação 

ocorrida é de natureza físico-química, e provoca alterações indesejáveis que podem representar 

perdas econômicas e mesmo sociais significativas.  

A imersão de um metal em uma solução agressiva provoca o surgimento de uma diferença de 

potencial entre as duas fases, de natureza elétrica e química, denominada potencial eletroquímico 

(33; 34). Este potencial deve ser medido em relação a um valor de referência, que é obtido através de 

um eletrodo padrão com potencial conhecido (33). Um eletrodo é denominado anodo quando nele 

ocorre uma reação de oxidação e catodo quando ocorre uma reação de redução. 

A corrosão eletroquímica pode ocorrer sempre que houver heterogeneidade no sistema material 

metálico-meio corrosivo, pois a diferença de potencial resultante possibilita a formação de áreas 

anódicas e catódicas (33; 34). Os casos mais frequentes de heterogeneidades relacionadas com o 

material metálico incluem as de contornos de grão, orientação dos grãos, diferença de tamanho de 

grão, tratamentos térmicos ou metalúrgicos, acabamento da superfície, presença de escoriações, 

trincas e abrasões, bordas e cantos vivos, diferença de forma, deformações diferenciais, pré-

exposições diferentes, entre outras. Já as heterogeneidades do meio corrosivo podem abranger 

gradientes de concentração, de aquecimento, de iluminação, de agitação ou de aeração, entre outras 

(33). 

Vale observar que o processo corrosivo pode ser benéfico e de grande importância industrial, 

como por exemplo, quando ocorre a oxidação de aços inoxidáveis, de titânio e de ligas que 

contenham cromo, com formação de películas protetoras de óxidos de titânio e cromo (33; 34). 

A corrosão de dispositivos médicos implantáveis pode ter efeitos graves no seu desempenho ou 

resultar na liberação de produtos de corrosão com consequências biológicas prejudiciais; assim, é 

importante determinar o comportamento geral de corrosão bem como a suscetibilidade do dispositivo 

de apresentar corrosão localizada (35). 

As etapas de conformação e acabamento do implante podem ter efeitos significantes na 

resistência à corrosão do material com que o implante é fabricado. Portanto, testar a resistência à 

corrosão do material bruto é uma etapa essencial, mas não necessariamente forneça dados críticos 

relativos ao desempenho do dispositivo. Embora todos os biomateriais metálicos possuam 
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propriedades de corrosão bem caracterizadas, os processos de fabricação e acabamento podem 

alterar as características de polarização cíclica dos implantes. Formas complexas com cantos, 

reentrâncias e outras irregularidades na geometria podem ter efeito significante em densidades de 

corrente localizadas, podendo criar densidades de corrente flutuantes que não podem ser 

normalizadas para a superfície da peça como um todo (35). 

Polarização cíclica potenciodinâmica, segundo a norma ASTM F2129 (35), é a técnica na qual o 

potencial da amostra é controlado e a corrente de corrosão é medida por um potenciostato. O 

potencial é varrido na direção positiva ou nobre. A varredura de potencial segue até que um valor 

predeterminado de potencial ou densidade de corrente seja atingido. Tipicamente, a varredura é feita 

até que a região transpassiva seja atingida, e a amostra não demonstre mais passividade. A direção 

de varredura de potencial é então revertida até que a amostra repassive ou o potencial atinja um valor 

predeterminado. 

Para implantes cardiovasculares, um ensaio de resistência à corrosão é requerido para avaliar a 

suscetibilidade dos componentes metálicos da prótese à corrosão em um ambiente fisiológico 

simulado para a duração pretendida do implante (22). Considerar a corrosão neste caso inclui, mas 

não é limitado a, avaliação dos resultados de testes, revisão de literatura e consideração do histórico 

do desempenho clínico do(s) material(is) avaliado(s) (22). O teste deve ser feito no dispositivo na sua 

forma e acabamento finais, como seria implantado (35). 

O resultado esperado é a habilidade do implante de manter sua integridade (36). Os danos a 

serem avaliados incluem falha estrutural do implante, perda da completa aposição à parede do vaso, 

vazamento, entre outros. Tais falhas podem gerar eventos clínicos importantes como fratura do stent, 

trombose no implante, migração da prótese, rompimento de aneurisma, trauma vascular, trauma em 

estruturas adjacentes, obstrução do lúmen/estenose, isquemia entre outros (36). 

 

 

3.4.3 Resistência à Flexão  

 

Uma medida da flexibilidade (ou, inversamente, rigidez) de uma barra sendo flexionada ao longo 

de seu eixo pode ser vista como a facilidade com que ela se submete (ou é relutante) às forças de 

flexão. Uma medida direta da flexibilidade é obtida pela medida da força com que a barra tenta 

manter sua forma original (28). 

 

 

3.4.4 Resistência à Fadiga 

 

Fadiga é definida pela ASTM (37) como um “processo de mudança estrutural progressiva, 

localizada e permanente, que ocorra em um material ou componente submetido a condições que 
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produzam tensões e deformações flutuantes em algum ponto ou pontos e que possa culminar em 

trincas ou fratura completa após um número suficiente de flutuações”. As flutuações podem ocorrer 

tanto na força quanto no tempo (frequência), como no caso de “vibração aleatória”.  

A fadiga é um importante modo de falha de componentes de engenharia submetidos a tensões 

dinâmicas. A falha pode ocorrer em tensões bem abaixo do ponto de escoamento e tende a iniciar em 

cantos vivos, ou outros concentradores de tensões (38). 

Resistência à fadiga é tida como a magnitude da tensão flutuante necessária para ocasionar um 

colapso em um corpo de prova de teste de fadiga após um número específico de ciclos de carga (39; 

38). Normalmente é determinada diretamente a partir do diagrama S-N (tensão versus número de 

ciclos). Um exemplo deste tipo de diagrama pode ser visto na Figura 6. 

 

 

Figura 6: Diagrama S-N de um aço comercial (40). 

 

Resistência à fadiga a N ciclos, SN, é um valor de tensão para falha a exatamente N ciclos, como 

determinado em um diagrama S-N. O valor de SN assim determinado diz respeito às exatas 

condições aplicadas na obtenção da curva (37). O valor de SN normalmente encontrado na literatura é 

o valor da resistência média à fratura para N ciclos. 

Limite de fadiga, Sf, é o valor limite da resistência média à fadiga quando a vida em fadiga, Nf, se 

torna muito longa. Certos materiais e ambientes impedem que se atinja o limite de fadiga. Valores 

tabulados como “limite de fadiga” na literatura são frequentemente (mas não sempre) valores de SN 

para os quais 50% das amostras sobrevivem a um número de ciclos predeterminado.  

Resistência média à fadiga a N ciclos é uma estimativa do nível de tensão no qual 50% da 

população sobrevivem a N ciclos. Essa estimativa é derivada de um ponto particular da distribuição 

da vida em fadiga, já que não existe um procedimento de teste pelo qual a distribuição das 

resistências à fadiga a N ciclos possa ser diretamente observada. 

A vida em fadiga corresponde ao número de ciclos de tensão e deformação flutuantes de uma 

natureza específica que um material ou componente pode suportar antes que ocorra falha (38). 
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O comportamento em fadiga e fratura de stents tem sido direcionado principalmente a melhorias 

de projeto (design). Mas é sabido que os processos de fabricação de um stent também afetam o 

comportamento em fadiga.  O excesso de calor durante o corte a laser pode causar microtrincas e 

deve ser evitado. Deve-se trabalhar com menores tamanhos de pontos de laser, e pulsos de curta 

duração, que levam a menores zonas termicamente afetadas. Estas devem ser removidas durante as 

etapas subsequentes do processo. O eletropolimento não apenas produz superfícies biocompatíveis 

e resistentes à corrosão, mas também um arredondamento das bordas e a remoção de microtrincas e 

imperfeições da superfície, o que melhora ainda mais o comportamento em fadiga e fratura (1).  

 

 

3.4.5 Força Radial 

 

Força radial é definida como a força, em newtons, necessária para produzir uma redução de 

50% no diâmetro do stent (deformação) (28). 

Um stent vascular pode ser afetado por uma variedade de forças extrínsecas com caráter 

compressivo: (a) retração elástica da placa aterosclerótica, (b) tensões residuais da parede arterial 

saudável, (c) contração ativa do músculo no meio, e (d) gradientes de pressão transparietal. Portanto, 

é geralmente aceito (7) que uma elevada força radial seja uma propriedade necessária a um stent 

vascular, pois leva à redução da retração intrínseca e um consequente maior diâmetro de lúmen após 

o implante, exigindo menor pressão de expansão do stent. 

 

 

3.4.6 Navegabilidade ( Trackability) 

 

Navegabilidade é a habilidade do SDS de rastrear ou mover-se facilmente através de um 

caminho vascular curvo. Para caracterizar a navegabilidade, é medida a força proximal ao empurrar 

necessária para avançar o SDS pelo sistema de tubos. A navegabilidade é essencialmente uma 

medida da resistência contra o movimento do SDS através de um caminho vascular curvo. Quanto 

menores as forças para empurrar o sistema, melhor a sua navegabilidade (25; 26; 27). Também é 

definida como a habilidade do SDS de atravessar uma bifurcação vascular (28). 

A navegabilidade de um SDS descreve seu desempenho para passar por um sistema vascular 

curvo até a lesão a ser tratada na luz vascular. É uma propriedade combinada, que é determinada 

principalmente pela rigidez e pelo perfil do SDS, e efeitos de fricção entre o SDS e o cateter-guia e fio 

guia, que são comumente usados. 
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3.4.7 Sensibilidade ao Empurrar o Sistema ( Pushability) 

 

A sensibilidade ao empurrar o sistema é definida como a habilidade do SDS de transferir a força 

proximal externa exercida pelo investigador (força proximal, Fprox) à força medida na ponta do sistema 

(força distal, Fdist) (25). A sensibilidade ao empurrar o SDS é essencialmente a quantidade de força 

perdida no sistema. Melhorar a sensibilidade ao empurrar o SDS é considerado como o aumento da 

relação entre as duas forças (25; 27). Ela descreve a possibilidade de transmitir a força de empurrar a 

parte proximal para a parte distal do SDS(26). 

 

 

3.4.8 Crossability 

 

Crossability (sem tradução em português) é a habilidade do SDS de passar pela lesão alvo. Para 

caracterizar a crossability, é medida a força distal reativa desenvolvida durante a manobra de 

travessia. Quanto menor for a força reativa desenvolvida durante a travessia da lesão, melhor é a 

crossability, que descreve a habilidade da parte distal do SDS de passar através de uma lesão 

vascular estreitada (25; 26; 27). 

 

 

3.4.9 Perfil do Stent 

 

O perfil do stent é definido como o diâmetro externo máximo do SDS com o stent crimpado no 

cateter-balão, medido em milímetros (28; 22). 

A principal finalidade desta medida é avaliar a compatibilidade dimensional entre o SDS e a 

vasculatura, incluindo a lesão a ser tratada (22). 

 

 

 

  



 

28 

4 Materiais e Métodos 

 

4.1 Critério de Escolha dos Stents Avaliados 

 

As marcas dos stents foram selecionadas pela sua disponibilidade no mercado nacional. Além 

disso, uma delas foi escolhida por já ser utilizada há bastante tempo e ter fama de apresentar baixa 

qualidade, e outra por estar entrando no mercado. 

Por questões de sigilo comercial, as marcas serão omitidas, assim como seus distribuidores, 

sendo as amostras chamadas de A e B. As da marca A são de aço inoxidável AISI 316L, e as da 

marca B são da liga de cobalto-cromo L605. 

Todas as amostras são do mesmo tamanho: 18 mm de comprimento e 3 mm de diâmetro após 

expansão. 

 

 

4.2 Ensaio de Compressão por Placas Paralelas 

 

Os ensaios de compressão por placas paralelas foram realizados em um equipamento 

SHIMADZU® AG-X SERIES com célula de carga de 50 kN. 

Foi aplicada uma pré-carga de 0,1 N e foi utilizada uma velocidade de deslocamento de 0,5 

mm/min. A carga foi aplicada até o colapso total das amostras, ou seja, até as placas da máquina de 

ensaios se tocarem. O ensaio foi interrompido quando houve um aumento brusco na carga, indicando 

a deformação elástica das placas do equipamento que já estavam em contato. 

Ambas as marcas foram testadas em triplicata, sendo as amostras chamadas de A01, A02, A03, 

B01, B02 e B03. 

Não foi possível conhecer a área (e sua variação) das seções transversais das peças ensaiadas, 

por se tratar de uma estrutura complexa com vários vazios. Por esta razão não se pôde trabalhar com 

tensão e deformação. 

Os resultados obtidos são apresentados na forma de gráficos de força versus deslocamento 

apresentados posteriormente neste trabalho. 
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4.3 Ensaio Eletroquímico 

 

Foi feita uma adaptação da norma ASTM F 2129 (35) para as condições de ensaio disponíveis 

no LACOR (Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem) da UFRGS. As condições que não 

foram atendidas são as seguintes: desaeração da célula eletroquímica, com purga de gás inerte, e 

controle de temperatura, em banho-maria, mantida a 37 ± 1 °C.  

O eletrólito sugerido pela norma é o PBS – phosphate buffered saline, solução salina tamponada 

com fosfato, cuja composição é apresentada na Tabela 3. O PBS simula o ambiente agressivo em 

que é feito o implante e neste trabalho apresentou pH neutro.  

 

Tabela 3: Formulação do PBS (35). 

Reagente 
Concentração 

(g/L) 

NaCl 8,00 

KCl 0,20 

Na2HPO4 1,15 

KH2PO4 0,20 

 

Os parâmetros de ensaio foram definidos também de acordo com a norma (35): voltametria 

cíclica (polarização potenciodinâmica), com início da varredura em Er (potencial de repouso, em que 

não é observada corrente quando o circuito está aberto) indo até 800 mV/ECS e retornando a Er, com 

uma taxa de varredura de 1 mV/s. Foi utilizada uma célula convencional de três eletrodos, sendo 

platina o contraeletrodo, calomelano saturado (ECS) o eletrodo de referência e a amostra o eletrodo 

de trabalho.  As curvas obtidas são de potencial versus densidade de corrente. 

O motivo da escolha de 800 mV/ECS como o potencial de reversão é permitir uma "margem de 

segurança" em relação aos potenciais que são razoavelmente esperados no corpo humano. 

Amostras estáveis que não se decompõem podem apresentar aumento na densidade de corrente 

acima de 800 mV/ECS devido à decomposição da água e à evolução de oxigênio (35). Além disso, 

prosseguir com o experimento acima deste potencial leva a condições experimentais que não são 

fisiologicamente relevantes. 

Para a medida da densidade de corrente, é necessário conhecer a área do corpo de prova em 

contato com o eletrólito. Neste caso era 75% da superfície dos stents, que apresentam uma área 

superficial total de 68 mm², sendo a área em contato com a solução 48 mm². 

Para os ensaios foi utilizado um potenciostato/galvanostato marca Autolab, modelo PGSTAT302, 

com software para aquisição de dados Gpes. 

Vale observar que este método é intencionalmente projetado para atingir condições que sejam 

suficientemente severas para causar colapso e deterioração dos dispositivos médicos, e essas 

condições não necessariamente são encontradas in vivo. Os resultados deste teste de corrosão em 

eletrólito fisiológico artificial fornecem dados relevantes para comparação entre diferentes materiais, 
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geometrias, ou processos de fabricação. Porém, ele não leva em conta os efeitos de células, 

proteínas, entre outros, presentes no comportamento de corrosão in vivo (35). 

 

 

4.4 Elaboração de Diagramas de Ashby 

 

Foram elaborados diagramas de Ashby através do software Cambridge Engineering Selector.  

As características escolhidas para a confecção dos diagramas foram: resistência à compressão, 

durabilidade em meio agressivo levemente alcalino (parâmetro disponível no software que mais se 

aproxima de biocompatibilidade, por ser levemente alcalino o pH do sangue humano), módulo de 

elasticidade, limite elástico e custo dos materiais de que são feitos os stents. Estes são os critérios de 

maior relevância na escolha dos materiais utilizados na produção de stents. Foi permitido assim 

avaliar esta escolha. 

Foram selecionados os materiais de que são tipicamente feitos os stents: aços inoxidáveis 304 e 

316L, nióbio, tântalo, liga L605 de cobalto-cromo. Não constavam no banco de dados do software a 

liga de níquel-titânio (Nitinol) e o poli(ácido lático). 

 

 

4.5 Aquisição de Imagens por Microscopia Óptica 

 

Imagens dos SDS, dos stents depois de expandidos e do processo de expansão foram 

adquiridas em microscópio óptico marca Olympus, modelo SZ61, com software de aquisição de 

imagens Infinity Capture. 
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5 Resultados e Discussões 

 

5.1 Os Stents 

 

Os stents, selecionados conforme já descrito anteriormente, foram expandidos até o diâmetro de 

3 mm e as etapas deste procedimento foram registradas através de microscopia óptica. 

A Figura 7a mostra o stent A01 crimpado no cateter-balão. Pode-se observar na Figura 7b que o 

insuflamento do balão e a consequente expansão do stent têm início pelas extremidades. Após a 

completa expansão da peça, o balão é desinflado para então ser removido, como é mostrado na 

Figura 7c. A Figura 7d mostra o stent A01 expandido e pronto para os ensaios a que foi submetido. 

 

 

 

a b 

 
 

c d 

Figura 7: Etapas da expansão do stent A01. 

 

As mesmas etapas são mostradas para o stent B01: na Figura 8a o stent crimpado no cateter-

balão; o início da expansão na Figura 8b; final da expansão com o balão desinflado na Figura 8c; e o 

stent expandido na Figura 8d.  
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a b 

 
 

c d 

Figura 8: Etapas da expansão do stent B01. 

 

Um detalhe que deve ser observado é a diferença na geometria das duas amostras. Ambas 

apresentam estruturas bastante distintas, que devem influenciar de forma significativa no seu 

comportamento mecânico. 

 

 

 

5.2 Ensaios de Compressão por Placas Paralelas 

 

A Figura 9 mostra os resultados para a marca A. A amostra A03 apresentou uma falha durante a 

sua expansão: o stent estava deslocado em relação ao balão, ficando uma das suas extremidades 

sem ser expandida. Esta falha justifica o desempenho inferior desta amostra em relação às demais da 

mesma marca. Nas amostras A01 e A02, o escoamento iniciou a uma carga de aproximadamente 3 N 

e deformação em torno de 10% (perto de 0,3 mm de deslocamento). O ensaio foi interrompido 
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quando houve um aumento brusco na carga, indicando a deformação elástica das placas do 

equipamento. 

Os resultados para a marca B são apresentados graficamente na Figura 10. Pode ser observada 

a semelhança no comportamento das três amostras testadas. O escoamento teve início com uma 

deformação de aproximadamente 20% (pouco mais de 0,5 mm de deslocamento) e uma carga de em 

torno de 2 N.  

Para fins de comparação, a sobreposição das curvas para ambas as marcas é exibida na Figura 

11. De um modo geral, pode-se dizer que as amostras da marca B apresentaram um comportamento 

mais elástico, começando o escoamento em uma deformação maior. Já as amostras da marca A 

apresentaram maior força de escoamento, indicando maior resistência mecânica. 

 

 

Figura 9: Ensaio de compressão das amostras da marca A. 
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Figura 10: Ensaio de compressão das amostras da marca B. 

 

 

Figura 11: Ensaio de compressão de todas as amostras.  
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5.3 Ensaios Eletroquímicos 

 

Os testes foram conduzidos conforme descrito anteriormente. Como a norma ASTM F2129 (35) 

serviu como base, mas não foi seguida com rigor, os resultados não serão interpretados à sua luz. 

Os potenciais de repouso (OCP) em relação ao eletrodo de referência (ECS) das amostras 

ensaiadas estão na Tabela 4. Pode ser observado que ambas as marcas tiveram amostras com 

potenciais bastante discrepantes, embora as amostras da marca A tenham apresentado uma 

disparidade consideravelmente maior entre as suas duas amostras, se comparadas às da marca B. 

Estes foram os valores de potencial de repouso de cada peça, considerando-se, além do material, a 

sua geometria e possíveis defeitos presentes, não podendo assim ser estabelecida uma relação de 

nobreza entre os materiais das amostras. 

 

Tabela 4: Potenciais de repouso das amostras. 

Amostra 
OCP 

(mV) 

A01 100 

A02 -60 

B01 100 

B02 40 

 

Os resultados dos ensaios eletroquímicos dos stents da marca B (liga de cobalto-cromo L605) 

são apresentados graficamente na Figura 12. Pode ser observado que ambas as amostras tiveram 

comportamento bastante semelhante: permaneceram passivas ao longo de boa parte da varredura, 

ocorrendo elevação significativa da densidade de corrente a partir de aproximadamente 550 mV/ECS 

e atingindo seu máximo no ponto de reversão do potencial. Tal evento pode ser interpretado como a 

ruptura do filme de passivação, de óxido de cromo, dada a composição dos stents B, e início da 

corrosão da liga metálica. Ao retornar em direção ao potencial de repouso, a densidade de corrente 

foi mais elevada do que na ida, indicando que a formação de um novo filme não foi suficientemente 

rápida para impedir a repassivação imediata da amostra. 

A Figura 13 mostra os resultados das amostras da marca A (aço inoxidável AISI 316L). Também 

estas amostras se comportaram de forma semelhante entre si: permaneceram passivas ao longo da 

maior parte da varredura, apresentando elevação brusca na densidade de corrente por volta dos 700-

750 mV/ECS, onde provavelmente tenha sido rompido o filme de passivação, aqui também de óxido 

de cromo. A densidade de corrente máxima ocorreu no ponto de reversão do potencial. A densidade 

de corrente no retorno da varredura foi superior à da etapa inicial, indicando novamente que as 

amostras continuaram sendo corroídas sem que houvesse uma suficiente formação de filme de 

passivação. 

Na Figura 14 pode ser observada a diferença no comportamento eletroquímico das duas marcas. 

A marca B (liga de cobalto-cromo L605) apresentou aumento na densidade de corrente em potenciais 
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menores que a marca A (aço inoxidável AISI 316L), começando a ser corroída antes. Porém a sua 

curva de histerese possui área menor, e as densidades de corrente atingidas pelas amostras B 

também são menores que as das amostras A, o que indica que a marca A sofreu um processo 

corrosivo mais intenso que a marca B. 

 

 

 

Figura 12: Curva de polarização potenciodinâmica de stents da marca B em solução de PSB entre OCP e 
800 mV/ECS. 
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Figura 13: Curva de polarização potenciodinâmica de stents da marca A em solução de PSB entre OCP e 
800 mV/ECS. 

 

 

 

 

Figura 14: Curvas de polarização potenciodinâmica de stents das marcas A e B em solução de PSB entre 
OCP e 800 mV/ECS. 
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5.4 Diagramas de Ashby 

 

Com o auxílio do software Cambridge Engineering Selector, foram elaborados os diagramas 

envolvendo resistência à compressão, durabilidade em meio levemente alcalino (próximo ao pH do 

sangue humano) e preço. 

No diagrama resistência à compressão versus durabilidade em meio levemente alcalino, Figura 

15, pode-se observar que todos apresentam uma excelente durabilidade e valores de resistência à 

compressão um tanto distintos um dos outros, sendo a liga cobalto-cromo a melhor delas seguida 

pelos aços inoxidáveis. Estes são os materiais mais frequentemente utilizados na fabricação de 

implantes cardiovasculares, e os constituintes dos stents selecionados para este trabalho. 

Ao se avaliar a resistência à compressão e o preço (em dólares americanos por kg de material), 

pela Figura 16, nota-se que os aços inoxidáveis e a liga de cobalto-cromo abrangem a mesma região 

de resistência mecânica e os melhores preços em relação aos demais materiais. Embora a liga de 

cobalto-cromo tenha o segundo melhor preço, ele ainda é aproximadamente dez vezes maior que o 

dos aços inoxidáveis. A escolha desse material em relação aos demais se deve não ao seu custo, 

mas à sua levemente maior resistência a cargas compressivas, seu maior comportamento elástico e 

sua excelente durabilidade no meio agressivo em que é implantado. 

Como pode ser observado na Figura 15 e na Figura 16, a liga de cobalto-cromo L605 e o aço 

inoxidável AISI 316L podem apresentar a mesma resistência à compressão, o que está de acordo 

com os resultados obtidos nos ensaios realizados neste trabalho. Porém, não está descartada a 

relevância da influência da geometria das peças no seu desempenho mecânico. Como a geometria é 

exclusiva de cada marca e modelo, não foi possível encontrar dois stents com o mesmo desenho e 

materiais diferentes para eliminar esta variável no estudo. 
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Figura 15: Diagrama de Ashby: resistência à compressão X durabilidade em meio levemente alcalino para 
materiais de stents. 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de Ashby: resistência à compressão X preço em Dólar. 
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A Figura 17 apresenta o comportamento dos materiais selecionados em termos de seu módulo 

de elasticidade e seu limite elástico. Para um stent, é interessante que ambas as propriedades sejam 

elevadas, já que ele é submetido a solicitações que requerem recuperação elástica e não 

escoamento. Novamente, pode-se observar a superioridade da liga de cromo-cobalto, seguida pelos 

aços inoxidáveis 304 e 316L.  

 

 

 

Figura 17: Diagrama de Ashby: limite elástico X módulo de elasticidade. 

 

O software utilizado para a seleção de materiais fundamentou a escolha dos materiais 

tipicamente utilizados na fabricação de implantes cardiovasculares, sendo os resultados encontrados 

neste trabalho condizentes com o observado no mercado atual. 
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6 Conclusões 

 

 

As amostras de stents de ambas as marcas apresentaram desempenho mecânico similar, 

embora as amostras da marca B (liga de cobalto-cromo L605) tenham mostrado comportamento 

levemente mais elástico. 

Quanto ao comportamento eletroquímico, a marca A (aço inoxidável AISI 316L) apresentou um 

processo corrosivo significativamente mais intenso que a marca B. 

Os materiais utilizados na fabricação de stents estão de acordo com o definido através de 

software de seleção de materiais. 

Dentre os materiais dos stents estudados, a liga de cromo-cobalto L605 apresenta maior 

resistência à compressão, limite elástico, módulo de elasticidade e durabilidade em meio levemente 

alcalino, se comparadas ao aço inoxidável AISI 316L, que é mais vantajoso apenas em termos de 

custo.  

A marca A não apresentou vantagem em relação a B, já que nesse caso, onde se lida com vidas 

e é esperado alto desempenho, preço não pode comprometer a qualidade, não sendo critério 

determinante.  
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7 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 

Como continuação deste trabalho, é proposta a realização de ensaios de fadiga e flexão nos 

stents e nos SDS, para complementar a caracterização mecânica dos dispositivos. Estes testes 

requerem a elaboração e confecção de dispositivo específico para a célula de carga do equipamento 

de ensaios. 

Também é sugerida a aplicação de questionários a médicos intervencionistas que trabalham 

com os sistemas estudados, para correlacionar a sua percepção quanto a características como 

navegabilidade, sensibilidade ao empurrar o sistema, crossability, força radial, ocorrência de 

reestenose e durabilidade do implante com as propriedades medidas em laboratório. 
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