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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho foi a preparação e a caracterização de
mantas obtida na mistura de colágeno aniônico e HA particulada para aplicação como
biomaterial, com a finalidade de minizar os problemas de espalhamento que ocorre com
as biocerâmicas convencionais. Sua principal vantagem é a fácil manipulação para fins de
reconstrução de tecido ósseo. Os materiais de partida utilizados foram colágeno aniônico
extraído do tendão bovino, hidroxiapatita não estequeométrica (nHA) e Osteosynt (40-60
rnesh)- HA e, a partir destes materiais, três tipos de cornpósitos na forma de mantas
foram preparados pela mistura colágeno aniônico:HA , colágeno aniônico:nHA ,
colágeno cmiônico:HA:nHA. A HA e nHA também foram submetidas a análise da razão

Ca/P por espectrofotornetria de absorção atômica para a determinação de cálcio e
espectofotometria de UV no visível para fósforo.
Análise da razão cálcio/fósforo para nHA e HA indicou que a hidroxiapatita
sintetizada é deficiênte em cálcio, com razão Ca/P de 1,58 comparada com HA de razão
Ca!P de 1,67.

Segundo os resultados de caracterização por IV, DSC e DRX dos materiais de
partida e das mantas, no caso, da HA e da nHA, o IV e o DRX mostraram características
similaresás da literatura e os de DSC indicaram que o processo de mistura para se obter

vi

as mantas não induz a desnaturação da estrutura do colágeno. O DRX e IV mostraram
que as características originais da HA e nHA bem como a do colágeno permaneceram.

<·

•J

vi i

ABSTRACT
The maJor atm of this work is the preparation and characterization of
composites obtained by mixture of anionic collagen and powdered HA for the use as
biomaterial, in order to minimize scattering problems which are common in conventional
bioceramics. The main advantage of this composite is the easy handling in the bone
reconstruction. The used materiais were anionic collagen extracted of bovine tendon,
non-stoichometric hydroxyapatite (n-HA) and Osteosynt® (40-60 mesh)-HA. Using
these materiais, we obtained three composites by mixing anionic col/agen:HA, anionic
collagen:n-HA and anionic collagen:HA:n-HA. Ali materiais were characterized by

infrared spectroscopy (FTIR), Differential Scanning Calorimetry (DSC) and X-Ray
Difraction (XRD). The Ca!P ratio was obtained for HA and n-HA, using atomic
absorption for calei um determination and UV-Vis spectrofotometry for phosphorus.
The Ca!P ratio indicated that synthesized hydroxyapatite is calcium deficient
( 1.58) as compared with commercial HA Ca!P ratio ( 1.67).
The characterization results obtained by IV and XRD showed similar
characteristics to the literature and DSC data indicated that the process mixing to obtain
composites did not induce collagen denaturation. XRD and IV data showed that original
characteristics ofHA and n-HA were maintened.

1 INTRODUÇÃO
,,

1.1

Biomateriais

Muitos dos avanços significativos na medicina estão relacionados com a
interação multidisciplinar que é uma atividade que envolve a Engenharia, a Medicina, a
Química, a Física e a Biologia. Esta interação deu origem à Ciência dos Biomateriais que
tem como objetivo o projetar e desenvolver materiais a serem utilizados para a
substituição (completa ou parcial) de funções biológicas 1.
Um biomaterial, do ponto de vista formal, é definido como sendo uma
substância ou combinação de duas ou mais substâncias, de natureza sintética ou natural. e
pode ser utilizado por um período de tempo, para melhorar, aumentar ou substituir,
parcial ou inteiramente, tecidos ou órgãos 2 . Como exemplos, os materiais que substituem
ou induzem o crescimento de tecido ósseo, cartilagens, ligamentos, peles, entre outros

3

(Figura 1).
De acordo com a sua natureza química, um biomaterial pode ser classificado
em duas grandes categorias 1 :
·)

•

naturais, que incluem o colágeno, a seda, a queratina e o pericárdio
bovino,

• sintéticos, que incluem as cerâmicas, os polímeros, metais e ligas
metálicas e os materiais compósitos.

2

A Tabela I apresenta alguns exemplos de biomateriais de origem sintética
utilizados em implante. A Tabela li mostra o exemplo de biomaterial natural (colágeno)
com sua aplicação em medicina, odontologia e indústria farmacêutica.

~ catêter
prótese de
ore1t1a

Q

.__________

------

@

prótese ocular

prótese
mamária

Q---

válvula
cardíaca ~

.pele

(f!!!!T sintética
prótese

vascular "

1/

~

prótese de
punho

~prótese de

J

quadril

prótese de
joe1t1o

FIGURA 1.

Esquema representativo de atividades biológicas que podem ser
substituídas por biomateriais 3 .

3

TABELA 1:

Principais

biomateriais

utilizados

em

implantes,

vantagens

desva ntagens1.

Materiais

'.)

Metais c
Ligas

Vantagens

Dcs\'antagcns

•)

Compósitos

AtJiicações

Altas resistências
mecânicas à tração,
ao impacto, à fadiga c ao
desgastes

Baixa biocompatibilidade,
corros.'io em
meio fisiológico, alta
densidade,
diferença de
propriedades
mecânicas
com relação a
tecidos moles

Pt, Pt-l r, Au,
aços 316, 316L,
ligas Co-Cr, Ti,
c ligas
Ti6A I4Ve
Ti6AI 17Nb

Eletrodos, fi os,
placas,
parafusos,
cravos,
grampos, pinos,
próteses
articulares, e
implantes
dentários

Resistência. tàci!idade de tàbricação,
baixa densidade, boa
biocompatibilida de

Baixa
resistência
mecânica,
degradação
dependente do
tempo

l'olietileno,
poliurctano, pol imetacrilatn de
metila, politetra tl uoreti leno, nylon,
drácon, silicone
e ácido
poli lático

Superllcies
articulares,
vasos.
cartilagens,
cimento
ortopédicos,
sutura,
substituições de
tecidos moles,
placas de
rcparaç;io óssea.

Boa compatibilidade, resistência á
corros.'io, inércia
química, alta
resistência a
compressão

Baixa
resistência ao
impacto, baixa
reprodutibilidade nas propriedades
mecânicas,
alta densidade

Alumina,
zircônia. foslàto
tricálcio,
hidroxiapatita, biovidro,
carbono
(vítreo), e
carbono
pirolítico

Cabeças de
fêmur,
odontologia,
reconstrução
óssea, ligamentos artificiais,
revcstimentos reabitávcis, rcvestimentos hcmncompaliveis

Dificuldade

Tellon-carhono,
carbonocarbono, nylonpoliuretano

Cartilagens,
odontologia,
ortopedia,
substitui ções de
tecidos moles

Polímeros

Cerâmicas

Exemplos

Una biocompatibilidade, inércia
quimica. resistência a
corros.'io, alta
resistência a tração

de obtenção

e

4

TABELA li:

Biomateriais de colágeno e sua aplicações em medicina, odontologia e
indústria farmacêutica

Categoria

45
• .

Forma

A)llicação

-

7

Membranas

Membranas periodontais. implantes
dentários

Compósitos

Bioccrâmicas do tipo HA: colágeno

Odontologia

Membranas protetoras c
cicatrizantcs

Esponjas

Agentes hemostáticos

Rcconstmção de tecidos

Colágcno: cerâmicas fosfatadas
(prccnclúmento de cavidades ósseas).
materiais para reconslJllção plástica
(correção de retomo urinário.
prevençfio precoce de miopia. etc)

Revestimento

Prótese vasculares

Preenchimento

Colágeno injetável

Próteses

Confecção de válvulas cardíacas

Medicamentos de aç.1o
retardada

Antibióticos, corticóides. honnônios c
hcmostáticos. nas fonnas de películas
ou esponjas

Cosméticos

Agentes hidratantcs

Medicina

Indústria
Farmacêutica

colágeno: elastina, colágeno, com
propriedades fibrinol íticas
anticoagulantcs e antiplaquetárias,
colágcno: células (queratinócitos,
fibrolastos. condrócitos

O registro histórico da pnme1ra utilização dos biomateriais refere-se a
materiais de sutura e data de 4000 anos a.C. Em épocas mais recentes, existem registros
de materiais ortopédicos, tais como placas metálicas de ouro utilizados pelos egípcios

5

para os reparos de lesões cranianas, que datam de cerca de I000 anos a. C. Membros
artificiais também já eram conhecidos desde a época do Império Romano até a Idade
Média. Estes dados históricos mostram que, mesmo em tempos remotos havia um grande
interesse na substituição de partes danificadas do corpo humano à que a vida fosse
,I

prolongada. Entretanto, a era moderna de biomateriais teve início apenas no século XX,
com a introdução de conceitos de assepsia e esterilização que tiveram origem com os
trabalhos de Louis Pasteur 1 e cuja a evolução é mostrada na Tabela III ..

TABELA lli: Evolução na área de biomateriais após a introdução dos conceitos de

assepsia e esterilização até os anos 1970.
Ano

DescnYoh·imento

1886

Placas de aço recobertas com níquel para fraturas

1912

Placas de aço recobertas com ligas de Vanádio. o primeiro material a ser desenvolvido
para atendimento específico da área: artefatos de acrílico para substituição de cómea

1946

Primeira prótese biocerâmica de bacia. com o uso de materiais plásticos

1952

Primeira prótese vascular com materiais artificiais: Vinion®. Orlon®, Dácron®e
Ivalon®

1960

Primeira válvula cardíaca: silicone

1970

Primeira troca total do coração

Esta evolução levou ao conceito de que a substituição de um tecido doente ou
danificado, deve ser feita por uma estmtura funcionalmente semelhante e deve sempre
•)

levar em conta a natureza e característica funcionais do tecido a ser substituído6 . A
primeira opção, foi e continua sendo como a situação ideal, o implante de tecido naturais,
cujo uso, no entanto, é limitado pela disponibilidade, pelos altos índices de reações
imunológicas e dificuldades de obtenção do material em condições estéreis 1. Uma outra

6

aproximação envolve a utilização de materiais, com características químicas similares
àquelas encontradas nos tecidos, incluído-se aqui os polímeros como a seda e o Nylon,
algumas ligas metálicas como a Ti-AI-V (resistência mecânica) e cerâmicas como a
h;droxiapatita (HA).
Do ponto de vista geral um biomaterial deve apresentar as seguintes
características•:
I-

ser biocompatível, isto é, não induzir a respostas teciduais ou
imunológicas adversas;

2-

não ser tóxico ou carcinogênico;

3-

ser quimicamente projetado para suas funções de uso;

4-

estabilidade mecânica adequada ao seu uso;

5-

peso e densidade adequada;

6-

ter custo relativamente baixo, ser reprodutí vel e de fácil fabricação;

7-

estimular reações biológicas favoráveis em relação a sua função de uso.

Entre as características, a biocompatibiliclade é ponto de destaque, pois, é a
pnme1ra qualidade imp01tante do ponto de vista biológico de um biomaterial. A
biofuncionalidade só poderá se manifestar. caso a biocompatibilidade seJa adequada.
Quando um material estranho entra em contato com o tecid o ou com os fluidos
biológicos, respostas de proteção são desencadeadas e se manifestam em primeira
instância como processos inflamatórios ou imunológicos, visando a eliminação do corpo
estranho. Excetuando-se os procedimentos imunológicos. as reações de "eliminação",
incluem processos de reabsorção. encapsulamento ou processos de ca lcificação3 •
resultantes finai s elo processo inflamatório inicial. P01tanto. o bom desempenho ele um
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biomaterial pós implante está associado a um equilíbrio entre a biocompatibilidade e a
biofuncionalidade1-J .
Uma das grandes áreas de atividade em ciências de biomateriais é a do
desenvolvimento de materiais para a substituição de tecdo ósseo

56
· .

Do ponto ele vista

funcional podem ser di vididos em dois grand es grupos:
.)

•

aqueles biomateri ais utilizados para substituir funções puramente
mecânicas, no caso, as próteses metálicas;

•

aqu eles destinados ao preenchimento de cavidades ósseas, com fi ns ele
reconstrução e estimul ação de crescimento ele tecido ósseo novo.

O desenvo lvimento destes tipos de biomateria is é impo1tante e está

relacionado com a recuperação elo tecido ósseo nos casos de fraturas com perdas ósseas,
in fecções ósseas.

tumores ósseos. doenças periodontais, implant es dentários e
3

substituição completa el e um osso. Materiais para estes fi ns podem ser metálicos ·x_
.
. .
.
. .cos I ··1·X smtet1
po I.11nen
cos ou naturais.
auto' Iogos9, IlOmo. Iogos9 ou ceram1cos I ..] ·9-11· .
A

•

Para o caso ele reconstrução elo tecido ósseo, o uso de materia l autólogo
(materi al retirado elo próprio indiví duo). que é a situação ideal, tem as vantagens el a sua
alta bioco mpatibiliclade. bi ofuncionalidacl e e isenção de transmi ssão de doenças. Sua
grande desvantagem, no entanto, é sua indi sponibilidade na s qualidades ex igidas, é um
processo mutilatório e muitas vezes, a reconstrução ex ige vári as etapas. Materiais
homólogos (materi ais obtidos da mesma espéci e), apesar da vantagem de pode obter o
materi al em quant idades necessárias e por isto adaptam-se melhor às necessidades do
impl ante em termos de mani pulação e fo rmatação adequadas, tem a desvantagem elo alto
potencial da transmissão ele doenças infecto contagiosas. tais como a AIDS, hepatite B,

associados ao desencadeamento de respostas imunológicas responsáveis pelos elevados
índices de insucessos para este tipo de implante.
Respostas a estes problemas foram obtidas com o advento da utilização de
biocerâmicas, que não subt·;ete o paciente a outras cirurgias, por possibilitnr uma melhor
adaptação do material de implante ao local a ser implantado e também o risco de rejeição
deste material é menor, como no caso de utili zação de ossos autógeno
in cluem a HA

10

.

9

Estas cerâmicas

biovidros 10 , ou ainda uma combinação destes. Suas funções no estímulo

de crescimento do tecido ósseo vão desde materiais osteocondutores 14 (materiais que
proporcionam o direcionamento do osso no interior da estnttura elo material implantadoporos ou canais) até materiai s osteoindutores 1\materiais que possibilitam a indução da
osteogênese). Mais recentemente, sua aplicação estende-se ao recobrimento de materiai s
metálicos para a promoção de uma maior integração de tecido: metal , visa ndo melhorar a
fi xação das próteses metáli cas, por um meca ni smo de osteointegração.

1.2

Biocerâmicas

Datam de 1920. os primeiros dados sobre a utilização de materiais cerà micos
como enxeno ósseo, quando ALB EE 16 utili zou uma ceràmica B-fosfato tricá lcico

w-

TCP) para regenerar um defeito ósseo e para a formação de osso novo. Entretanto.
soment e 50 anos depois começaram a aparecer diferentes tipos de cerâmi cas de fosfato de
cá lcio como materiais implantáveis para aplicação em medi ci na e odontologia. Em I 969
foi publicada a aplicação de biocerâmicas no tratamento de doenças periodontais 17· 1s :
seguindo-se em 1975, pelo trabalho de NERY e cols 19 • com f3- TCP, co m a introdução do
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conceito de porosidade como uma caracterí stica important e para estes tipos de
biocerâmi cas
A grande aceit ação das biocerâmicas a base de sai s de fosfato de cálcio deve, e, principalmente, ao seu alt o grau de

bio~u mpatibilidad e,

que provavelmente está

associado à sua similaridade química co m os materiai s normalmente encontrados no
tecido ósseo20·2 1. Entre as cerâmicas com melhor desemp enho 10, estão os bi ovidros, o

P-

TCP e a HA.
Quanto à sua ação bi ológica, as biocerâmicas utili zadas para reparo ele tecido
ósseo podem ser classifi cadas como bioativas, reabsorvíveis e bioiner1es9 (Tabela IV). As
cerâmi cas bioati vas são aquelas utili zadas para preenchiment o de cavidades ósseas; neste
caso ocorre a interação de tecido adjacente com a superfície do materia l implantado . Esta
interação apresenta várias características que vão desde a formação de uma ligação fo rte,
semelhante à encontrada nos ossos, até a sua co mpleta absorção pelo organismo.
Entre os materiais cerâmicos considerados bioati vos encontram-se:

• P-TCP; HA; biov idro entre outros ;
•

reabsorviveis, porosos e bioinertes tai s como aquelas derivadas de
alum ina, zircôni a e HA densa. que são geralmente utili zados em
implantes ortopéd icos para substituir funções mecâni cas e também para
dar suport e mecâni co a part es do corpo, sem que suas propri edades
estruturais se deteriorem ao longo do tempo

Quant o às suas ca racterí sticas frente à sua int eração com o tecido estas
podem ser classificadas em 10 :

lO

•

Cerâmica Bioinerte são subdivididas em porosas e densas. As bioinertes densas
referem-se às cerâmicas que se fixam ao osso por meio de irregularidades do tecido
(fixação morfológica). Exemplo: a alumina policristalina. As bioinertes porosas se
fixam ao osso mecanicamente, é por exemplo o caso da Alumina porosa e HA porosa.

•

Cerâmica Bioativa referem-se as cerâmicas densas com superficies bioativas, que se
fixam ao osso por meio de ligação química, exemplo biovidros.

•

Cerâmica Reabsorvível pode ser porosa ou densa, são aquelas cerâmicas que são com
o tempo lentamente substituída pelo osso, exemplo

p fosfato tricálcico.

Na tabela IV está descrita a classificação dos tipos das biocerâmicas quanto
os tipos de ligação que exercem pós implante 10

TABELA IV: Classificação dos diferentes tipos de biocerâmicas, em função do tipo de

ligação que exercem pós-implante 10

Tipo de
hioccr:\mica

Tipo de ligação

Exemplos

A ligação entre o material c o tecido é
fraca e é mais utilizado como suporte
mecânico para a parte danificada

Óxidos de alunúnio

Bioinerlc

Eles desenYolYem uma interface
aderente com o tecido através de ligação
química

Vidros bioativos

Bioati\'a

Além de estimularem o descnYolvimento
de um no\·o tecido. este tipo de cerâmica
é lent:unentc consumida pelo org<mismo

1~ -TCP

Reabson'Í\'CI

(biovidros)

Há ainda outras propriedades importantes para as fi.mções dese mpenhadas
.
pe Ias btoceratmcas:
a porost"dade
A

•

lO·22 ·21
·,

. d a com o desenvo I v1mento
.
re Iac10na
de vasos

ll

sangüíneos, tamanho e forma das partículas

' ~ rugosidade de sua superfície 10, e

24 2

solu bi lidade24' 26

1.3

Bases para desenvolvimento de biocerâmicas

1.3.1 Tecido ósseo

O osso é uma estrutura resistente e rígida do corpo humano e serve de suporte
para as partes moles e protege órgãos vitais, como os contidos nas caixas craniana e
torácica e no canal raquidiano. Aloja e protege a medula óssea, formadora das células
sangüíneas, proporciona apoio aos músculos esqueléticos, transformando suas contrações
em movimentos úteis e constitui um sistema de alavancas ampliando as forças geradas na
contração muscular9·27 . Além destas funções, os ossos fimcionam como depósito de
cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os ou liberando de maneira controlada, para
manter constante a concentração desses importantes íons nos líquidos corporais (líquido
intersticial, sangue, linfa) 27 .
O tecido ósseo de um tipo se tecido conjuntivo formado por células e um
material intercelular calcificado. A matriz óssea é constituída de uma parte orgânica, o
'
.
I correspondente, na sua ma10na
. . a
co Iageno,
e uma parte mmera

· · · · . Em menor

HAI 3 9 20 27

porcentagem são encontrados, também, citrato (C6Hs07'4) , carbonato (C0 3' \

fluoreto (F

) e hidróxido (OH)' de cálcio, responsáveis pelas diferenças funcionais do tecido
ósseo.u

1

A relação cálcio/ fósforo, no tecido ósseo, pode variar entre 1,5 a 1,673·21 e,
essencialmente. é distribuída dentro da matriz orgânica que é o colágeno.
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1.3.2 Co/âgeno
O colágeno é a principal proteína estmtural dos tecidos dos vertebrados,
sendo responsável pela modulação das forças externas e internas exercidas dentro do
organismo. É a proteína mais abundante do tecido conjuntivo, podendo ser encontrada na
pele, ossos, tendões e nos dentes. As diferentes propriedades destes tecidos são em parte
devidas ao resultado de diferentes organizações das fibras de colágeno. Sua principal
característica é a formação de fibras insolúveis com alta força elástica. Além de seu papel
estmtural nos tecidos, o colágeno possui também outras características, tais como a
função de orientar tecidos em desenvolvimento,'t. 27 que o torna altamente compatível na
utilização como biomaterial'u.
A macromolécula de colágeno é um filamento semiflexível de 300 nm de
comprimento e 1,5 nm de diâmetro, formados por três cadeias polipepitídicas. As cadeias
formadoras da maior parte do colágeno existente apresentam-se na forma helicoidal,
formando uma tripla hélice, ligadas entre si por pontes de hidrogênio29 .
Dentre os vários tipos de colágeno; o colágeno tipo I é formado por duas
cadeias idênticas, chamadas a 1 possuindo cerca de I055 resíduos de aminoácidos cada e
uma cadeia diferente chamada

Ch

possuindo cerca de I029 resíduos. Nas extremidades

da estmtura helicoidal dos tropocolágeno, existem pequenas regiões de cadeias
polipeptídicas não helicoidais, denominadas telopeptídeos com 16 e 25 aminoácidos nas
regiões N e C terminais, respectivamente 30 . (Figura 2)

..
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Telopeptídios

c. Terminal
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X

I
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I

Região helicoidal
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(c}

I
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I

GL!

I
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I
TRIPlETE

TeJopeptidlos N-Terminal
CA()(IA

a

Tropocolágeno

FIGURA 2.

Estrutura do colágeno: (a) tropocolágeno; (b) cadeia a e (c) forma de
triplete.

Pelas interações entre as moléculas de tropocolágeno, tem-se a formação das
microfibrilas3 1, a menor unidade estrutural do tecido conjuntivo, que podem ser vistas no
microscópio eletrônico de varredura como um filamento fino. Com base nos dados
obtidos por difração de raios-X e microscopia eletrônica de transmissão, foram propostos
alguns modelos para a microfibrila, sendo o mais aceito aquele proposto por SMITH 32 ,
que consiste em cinco moléculas de tropocolágeno justapostas ao longo do eixo
longitudinal, deslocadas urna da outra de um quarto de seu comprimento sendo, portanto,
denominado de modelo de quarto alternado pentafibrilar (Figura 3)
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Organização do colágeno durante a fibrilogênese

Formadas as microfibrilas, inicia-se o processo de agregação, denominado
fibrilogênese33 , para formar fibrilas insolúveis. Esse processo, in vifl·o, mostrou ser
dependente da temperatura, força iônica e acidez, e as fibrilas reconstituídas tem
características estruturais idênticas àquelas formadas in vitro 34 .
Como biomaterial, o colágeno possui características importantes que são4 :
baixo índice alergenicidade,
suas aplicações solúveis e fibrilares são capazes de reconstituir-se, isto
é, organizar-se estruturalmente da mesma forma que o tecido nativo e
com propriedade similares;
.,

Além destas características o colágeno quando utili zado como biomaterial é
importante também na aplicação de compósitos com biocerâmicas, como por exemplo, a
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HA e por ser o colágeno uma proteína que serve de matriz suporte onde os sais de
fosfato de cálcio são distribuídos e também possibilita orientação e o crescimento do
.
21
tect'do osseo
.

Quanto a sua preparação, é obtido na sua forma so lúvel, por processos, físicoquímicos35 , químico36 ou enzimáticos37 .Vários processos de solubilização da matriz de
colágeno que são empregados com o inttuito de aumenta sua biocompatibilidade e
propriedades mecânicas.
As resultantes de modificações químicas na matriz de colágeno são matrizes
carregadas, sendo que essas modificações fornecem características que melhoram ou
modificam as propriedades do colágeno, sejam elas mecânicas ou físico-químicas
. necess1'd ad es espec1'fi1cas na area
·
d e b'1omatena1s
· · .35·3R--39
atenden do as
Estudos recentes têm demonstrado que materiais carregados interagem
melhor com o tecido. Por reações químicas específicas podem ser produzidos materiais
de colágeno a pH fisiológico, com superfícies carregadas tanto como negativamente
. .

como positivamente

39

A matriz de colágeno com o tratamento alcalino proporciOna uma mator
densidade de cargas negativas, superpostas em regiões de cargas negativas preexistentes
na molécula nativa. Esta alteração resulta na formação de um centro de carga assimétrico,
onde esses centros negativos concentram-se na região central do tropocolágeno,
assumindo uma hidrólise completa, as cargas negativas e positivas são uniformes. As
matrizes aniônicas a pH fisiológico são menos trombogênicas, quando comparadas com a
matriz nativa devido às características negati vas das células do sangue JR _
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1.3.3 Hidroxiapatita
O interesse pela HA como biomaterial, está relacionado ao fato desta ser a

-

principal fase mineral encontrada no tecido ósseo e ter alta biocompatibilidade40.4 1. Suas
aplicações estendem-se à ortopedia e traumatologia para correções buco maxilo faciais;
traumatismos raquimedulares e coluna cervical; tumores músculo-esqueléticos, entre
outras aplicações 13 e à odontologia, nos casos de doenças periodontais, implantes
preenchimento de cavidades císticas ou mesmo aumentos do rebordo ósseo alveolar, além
de outras aplicações42 (Tabela V).
A HA faz parte de um grupo de minerais chamados apatitas43 , e possut
fórmula química Ca 10(P04)6(0H)2. Seu difratograma 44 de Raios - X mostra que as
principais distâncias referentes aos picos de maior intensidade são : 2,6 1, 2,78; 2,72; 3,44;
1,84; 1,94; 2,63; 2,26, sendo caracterizada pela sua baixa solubilidade em sistemas

aquosos, e bastante solúvel em soluções de ácidos .43
Como material de implantes pode ser obtida por desproteinização de tecido
ósseo 1, ou por tratamento hidrotérmico de corais 45 . Pode ser obtida também por processos
si ntéticos tai s como, precipitação a partir de soluções aquosas46 ..J 7 ou reações no estado
sólido43.
No pnmetro caminho para processos sintéticos, a HA é preparada pela
mistura de soluções aquosas de PO/, na forma de NH 4H2P0 4 , (NH 4)2HP0 4 ou H3 P0 4 e
Ca - 2, na forma de CaCO:~, CaCb e Ca(N03)2.

.,

17

TABELA V:

Formas

da

hidroxiapatita

usada

em

Medicina

e

Odontologia 13
Usos

Formas

•,

Matriz ou suporte para crescimento ósseo

grilos. porosa

Osso artjficial

grilos. densa ou porosa

Cimento ósseo

pó com PMMA

Articulações artificiai s

metal recoberto com HA

Próteses Yasculares

Densn

Próteses traqueais

Porosa ou densn

Tenninais percutfuteos

Densa

Sistemn de liberação lentn

densa. pó

A HA é obtida por este método pode conter não somente quantidade
diferentes de H- e OH-, mas também a subst ituição do íon cálcio por íons estranhos
presentes nas soluções aquosas.
No segundo método a HA é preparada por um tratamento térmico (900 - 1300
°C por I a 24 h) de uma mistura estequiométrica de fosfato tricálcio

CP- TCP) ou Ca 2P20 7

com CaCOJ com CaO ou DCPC na presença de pressões elevadas.
Métodos convencionais em solução incluem a mistura de soluções aquosas de
•I

Ca(N0 3 ) e NH4 H2P0 4 sob condições alcalinas-1 6.-1 7 , segundo a reação:
10 Ca(N0 3 )2 + 6NH-1H2PO .. + 14NH 4 0H
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=> Ca10(P04)6(0H)2 + 20NH.tN03 + 12H20
Preparação de HA utilizando-se do ácido fosfórico e hidróxido de cálcio não
são viáveis do ponto de vista de biomateriais, pois suas propriedades fisicas e químicas
·,

não são reprodutíveis, em função da baixíssima solubilidade do hidróxido de cálcio 46.
Os problemas que ocorrem durante a sí ntese devem-se a parâmetros como
temperatura, agitação, obtendo-se HA com a relação cálcio e fósforo variando entre 1,5 1,67.

Ca10.x (HP04)x(P04kx(OH)2-x
sendo O<x<l
A HA é utilizada nas áreas médico-odontológica, na forma particulada e um
dos maiores problemas de sua utilização nesta forma . É a sua dispersão das partículas
para as zonas de tecidos moles, causando problemas, incluindo perdas das partículas,
redução da zona de correção, desconforto para o paciente, podendo até levar a uma nova
cirurgia. Deve-se levar em consideração que a estabili zação deste material, no implante,
requer aproximadamente um mês.
A utili zação de cerâmicas de fosfato de cálcio na forma de mantas é uma boa
alternativa para se evitar tai s problemas. Recentemente, vários autores recomendam a
combinação de HA particulada co m uma série de materiais, tais como elastina 48 ,
quitosana 49 , colágeno49. 50 , entre outros, facilitando o manuseio e a adaptação adequada do
material na medida em que minimiza o desalojamento das partículas. Biomateriais do
tipo fosfato de cálcio na forma de mantas tem grande interesse, como material
reabsorvível em implantes ósseos. De modo particular, o que não ocorre com as
biocerâmicas ou qualquer outro material rígido, tais implantes podem ajustar-se
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perfeitamente aos defeitos, sem haver necessidade de moldagem prévia, já que podem ser
moldados e endurecidos "in situ", assegurando um melhor ajuste aos tecidos
circundantes.
.,

Vários autores sugerem o colágeno 50 . 52 para este fim, pots este material
constitui-se em um agente de união biocompatível e reabsorvível, responsável pela
prevenção da migração das partículas cerâmicas, até a incorporação pelos tecidos do
paciente. Muitos trabalhos, mostram que o colágeno não é só capaz de promover a
proliferação de células do tecido conjuntivo, tais como fibroblastos na confecção de
novos tecidos, mas também, SERRE e cols52 em testes "in vitnJ'', verificou que quando se
combinava HA com o colágeno, na forma de manta, na presença de cultura de
osteoblastos, estes migravam em direção a manta e induziam a formação de uma matriz
de calcificação, com a presença de cristais de HA no interior da matriz.

·'
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2 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo a preparação e a caracterização de
compósitos hidroxiapatita:colágeno aniônico na forma de mantas. A preparação destas
mantas foram obtidas a partir de uma mistura do gel colágeno e o pó hidroxiapatita.
Os materiais utilizados neste trabalho para a preparação dos compósitos são o
colágeno extraído de tendão, hidroxiapatita não estequiométrica (nHA) sintetizada em
laboratório e hidroxiapatita comerciai-Osteosynt (40-60mesh)(HA) e tem como
finalidade fazer uma análise comparativa dos três tipos de compósito (colágeno
aniônico:nHA; colágeno aniônico:HA e colágeno aniônic:o:HA:nHA) tendo com base

os resultados obtidos pelos métodos de caracterização e com intuito de se obter um
material que apresente característica de um biomaterial, de baixo custo e de fácil
obtenção para ser utilizado na substituição óssea
Estes compósitos foram preparados na forma de mantas com a finalidade de
facilitar sua manipulação e adaptação em implantes, bem como a obtenção de um
material com alta eficiência na osteocondutividade. A hidroxiapatita e o colágeno além
di sto são os principais constituintes do tecido ósseo, o colágeno também é capaz de
estimular e orientar o crescimento celular.

,,
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3 PARTE EXPERIMENTAL

3.1

Solventes e Reagentes

Para a realização deste trabalho foram utilizados solventes e reagentes P A.

3.2

Equipamentos

Os equipamentos utilizados foram: Centrífuga refrigerada (Hitachi - Himac
CR

20b2),

Liofilizador

EDWARDS

modelo

FREEZE

DRYER

modukyo,

Espectrofotômetro Infra vermelho Bomem MB 102, Espectrofotômetro de UV- visível
Hitachi modelo VllOO, Espectrofotômetro de Absorção Atômica com polarizador
Zeeman - Hitachi modelo Z-81 00, Difratômetro Automático (ânodo rotatório) de raio-X
RIGAKU ROT AFLEX modelo RU-200B e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)20 1O da TA lnstruments para caracterizar os materiais e os compósitos.

3.3
_,

.,

Gel de colágeno aniônico

Preparação do tendão : O colágeno utilizado foi extraído do tendão bovino
como descrito a seguir: Tendão, após remoção de material membranoso, foi lavado
exaustivamente cem solução de NaCI 0,9% para remoção completa de sangue. A seguir
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foi desfiado e novamente colocado em solução de NaCI 0,9%, em seguida lavado com
água destilada e secado em papel de filtro. Este tendão foi colocado a baixa temperatura
(freezer).

3.3.1 Preparaçfio do Ge/

O tendão foi limpo e desfiado, em seguida descongelado e seco no papel de
filtro . Pesou-se a lOOg de tendão que foi tratado com 600 mL de uma solução alcalina
contendo NaCl, CaS04, KCI, Na2S04, NaOH, KOH, Ca(OHh por um período de 24 h a
temperatura ambiente, com agitação ocasional por 4 vezes ao dia (conservado em
recipiente hermeticamente fechado) .53
Após este período, o tendão foi removido da solução com auxílio de uma
peneira e tratado com 1200 mL de uma solução contendo Na2S04, KCI, CaSO" e NaCI
por um período de 24 h. O tendão foi novamente escorrido e adicionado em 700 mL de
solução de H3B03 3% permanecendo por um período de 2 h. Repetiu-se este
procedimento por três vezes, certificou-se que o pH final estivesse em torno de 8,0 e 8,5.
Repetiu-se o procedimento acima, utilizando agora 700 mL de EDT A 3% a pH 11 para a
remoção do cálcio. Lavou-se o tendão com água destilada por aproximadamente 6 vezes
durante 1 h cada. Certificando-se que o pH final esteja entre 8,8. O colágeno foi extraído
numa solução de ácido acético a pH 3,5 . A concentração do gel de colágeno obtido foi
·'

determinada por liofilização e o gel foi estocado em frascos escuros na geladeira.
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3.3.2 1Hembrana de co/ágeno
As membranas de colágeno foram preparadas a partir do gel de colágeno e
foram colocadas em formas de acrílico com 4,5 em de diâmetro após secagem do gel ao
ar. Os géis foram obtidos neste caso por di ssolução de IO g da solução de colágeno
( 1,28% determinada por liofilização) e dissolvida em 42,5 mL de ácido acético pH 3,5

seguido de homogeneização e remoção de bolhas com auxílio de vácuo em um
dessecador. Estas membranas de colágeno foram utilizadas na caracterização por
espectroscopia de infravermelho

3. 3. 3 Espectroscopia de Infravermelho
Os espectros foram obtidos de membranas na concentração de 0,44 mg.cm- 2
preparadas como descrito anteriormente, em um espectrofotômetro Bomem MB-120 a 20
°C com resolução de 4 cm- 1• Antes das determinações, todas as membranas foram secas
sob vácuo por 72h na presença de pastilhas de KOH.

3.4

,,

Preparação da
(nHA)

Hidroxiapatita

não estequiométrica

A síntese da hidroxiapatita foi feita seguindo o método de JARCHO e cols
modificado de acordo com o mostrado na Figura 4 47

2-l

Solução de
Nitrato de cálcio

Solução de
Fosfato de Amônio
pl-1=12

pl-1=12

...

I

I
Nz gás, Agitação

Suspensão de

nHA
Lavagem com HzO até
pHneutro

I GeldenHA
Centrifugação
Suspensão em HzO
Filtragem e Moagem

moagem
separação em peneira
de100 mesh

PódenHA

FIGURA 4.

Fluxograma do processo de síntese da hidroxiapatita não estequiométrica
pelo método modificado JARCHO e cols.

A nHA foi obtida pela reação química abaixo:
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10 Ca(N03)2+ 6NHJf2P04 + 14NH40H

=> Ca10(P0."')6(0H)2 + 20~N03 + 12H20

Solução 1- (de cálcio)
A solução de cálcio foi preparada pesando-se 170 g de Ca(N03)2 4H20 e
dissolveu-se em 720 mL de água deionizada. Para ajustar o pH entre 11-12 foi adicionouse nesta solução 50 mL de NH4(0H), concentrado e ern seguida completou o volume com
680 mL de água deionizada. O pH foi verificado.

Solução 11 (de fósforo)
Pesou-se 95g de (~)2HP04 dissolveu-se em 1200 mL de água deioni zada e
em seguida ajustou o pH em torno de 11-12 com

~(OH)

obtendo a solução li. A

solução r permaneceu sob agitação constante para homogeneizar em todo o sistema foi
mantido sob fluxo de N2, para a eliminação total de C02 no sistema. A solução li foi
adicionada

lentamente

por

gotejamento

controlado

na

solução

r durante

aproximadamente 6 h.
Ao témlino do gotejamento, a solução permaneceu sob agitação constante e
fluxo de N2, à temperatura ambiente por 40 h, produzindo uma suspensão com
precipitado gelatinoso de coloração branca. Em seguida, esta suspensão foi decantada e o
sobrenadante foi retirado com o auxílio de um sifão. A suspensão foi lavada com água
deionizada, decantada e sifon ada até atingir um pH constante de 8,00. A suspensão foi
centrifugada a 4000 rpm a 20°C, por duas vezes, durante 15 min; em seguida lavada com
água deionizada em funil de Buchner até abaixar mais o pH da água de lavagem. O

26

precipitado foi colocado em estufa a 90°C durante 15 h para secar. A nHA seca foi
triturada em almo fariz de porcelana e peneirada em uma peneira de I00 mesh. O
rendimento total do processo foi de 94% .
.,

3.4.1 Caracterizaçtio da Hidroxiapatita
3. -1.1.1

Determinação da relação Ca!P

A)Detenninaçâo de Cálcio via absorção Atômica.
O cálcio foi determinado como se segue:
Solução I - Preparação da solução de lantân io: Pesou-se 0.3 g de Cloreto
Lantânio (La) diluídos em 300 mL de HCl IN obtendo uma solução em HCI IN com
I000 ppm de lantânio.
Solução Il - Preparação da solução estoque de CaC03: Diluiu- se 5 mL de
solução estoque de CaC0 3 ( I000 ppm) para I00 mL com HCl IN (solução de cálcio 50
ppm). Dessa solução preparou-se solução nas seguintes concentrações: O; 0.25; 0.5 ; 1.0;
2.0; 4.0; 5.0 e 8.0 mL di luindo para 25 mL com a solução 1. Obtendo- se, então as
soluções padrões de cálcio.
Preparação da amostra de nHA: A amostra de nHA foi preparada pesando-se
250 mg de nHA e diluindo-se para 250 mL com HC I IN. Desta solução, pipetou- se I mL
e diluiu-se para 25 mL com a solução I. Obteve-se uma solução de nHA com cerca de 40
ppm. A concentração de cálcio foi obtida pela interpolação dos valores da absorbância na
curva de padronização.
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B) Detenninação da porcentagem de Fósforo
O método utilizado para determinar a porcentagem de fósforo foi vta
fosfomolibdato por espectroscopia no UV-visível 54 e descrito a seguir:

Preparação das soluções e curva de calibração
Solução estoque de molibdato de amônio: Foi dissolvido 0,2g de (Bi02)2

CO:~

em 25 mL de H20 deionizada e adicionou-se 15 mL de H2S04 concentrado, sob agitação
magnética até a completa dissolução. Adicionou-se 2.0g de (NHt)6 Mo1 0 24. 4H20
dissolvido em 20 mL de H20 deionizada. O volume foi completado para 100 mL H20
deionizada e 60 mL desta solução foram diluídos para 200 mL com água deionizada.
Solução Padrão de Fosfato: Pesou-se 27,9 mg de KH2P04, previamente seco
em estufa a I00°C por aproximadamente 2 h, para atingir o peso constante, colocou-se no
dessecador para atingir a temperatura ambiente; este procedimento foi repetido até atingir
o peso constante. Esta massa foi di ssolvida em I00 mL de H20 deionizada contendo 0.3
mL de H2S0 4 concentrado e o volume foi completado para 250 mL. Obteve-se uma
solução de 25 ug de fósforo por mL. Desta solução prepararam-se as soluções de
concentração: 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,50; 2,0 e 2,5 mL diluindo sempre para 25 mL
com água deionizada, obtendo- se soluções padrões de fosfato (P).
Realizou-se no espectrofotômetrono UV -visível leitura para determinar a
concentração de fó sforo a partir da curva de padronização para o fósforo .
A curva de padronização foi obtida pela mi stura de 5 mL da solução I com
2,5 mL da solução padrão de fósforo. Nesta mi stura adicionou-se um pequena quantidade
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de ácido ascórbico. Obteve-se um complexo de coloração azul que atingiu sua
intensidade máxima após 30 min, sendo então feita a leitura em espectrofotometro. (curva
de padronização para a determinação espectrofotômétrica de UV-visível HIT ACHJ
modelo VIIOO em 660nm).
Preparação da amostra de nHA: Pesou-se 37 mg da amostra de nHA
dissolveu-se em 2 mL de HCI 3 mol.L- 1 e completou-se para 250 ml para obter uma
concentração entre 0,25 e 1,25 ug por mL. Desta solução, pipetou-se I mL e diluiu-se
para 25 mL a fim de obter a solução para a determinação de fósforo a amostra.

3.4.2 Caracterizaçlio por Difraçfio de Raio X.
Analisou-se uma pequena quantidade da amostra de HA e de nHA com
tamanho de pa1tículas menores do que I00 mesh. Os difratogramas obtidos foram
comparados com os difratogramas padrões encontrados no JCPDS (Joint Commitee on
Powder Diffraction Standards) da HA, fosfato tricálcio (13- TCP) e carbonato de cálcio.

3.4.3 Caracterizaçlio por Espectroscopia no lufravermellw.
Analisou-se uma pequena quantidade da amostra de HA e de nHA com
tamanho de partículas menores que I 00 mesh, preparadas na forma de pastilha com KBr
para obter o espectro.

3.5

Compósitos

3. 5.1 Prepan1ção dos materiais compósitos
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A preparação do compósito é descrita a seguir para uma relação de massa
(m/m) no caso do compósito colágeno: nHA: HA (5 : I: I).

Pesou-se 20 g de ur•• a solução de colágeno de tendão bovino a 1.28%. Foi
misturou-se com 4 g de nHA e 4 g de HA (m/m/m), até ficar a mistura totalmente
homogênea. Retiraram-se-se as bolhas da misturas e em seguida colocou-se em no
moldes de acrílico com forma circular de 4,5 em de diâmetro. Em seguida a mistura foi
congeladas no freezer e liofilizada.

Prepararam-se-se os outros dois compósitos colágeno aniônico:nHA e
:colágeno:aniônico:HA com relação massa (5:2) para ambos.
l) Pesou-se 20 g de colágeno de tendão bovino a I,28% foi misturou-se
com 8 g de nHA até total homogeinezação. Retirou-se as bolhas da
mistura e colocou-se em molde de acrílico com forma circular. Em
seguida congelou-se e liofilizou-se.
2) O

compósito

colágeno

aniônico:HA

(5 :2)

foi

preparado

pelo

mesmoprocedimento descrito acima

Após a obtenção dos compósitos estes foram cortados em duas partes iguais:
a primeira fração foi tratada com solução tampão de fosfato (0, 13 moi L" 1) a pH 7,4 por
24 h (para introduzir na matriz de colágeno uma estrutura mais organizada, fibrilar) e ao
•I

término deste procedimento à metade desta última fração foi colocada em solução de
glutaraldeído 0,05% por 15 min (com a finalidade de diminuir a biodegradabilidade do
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colágeno, partindo da reação de reticulação na matriz de colágeno ). Em seguida todas as
amostras dos compósitos com tratamento foram congeladas e liofilizadas. As frações dos
compósitos tratados e não tratados foram caracterizadas por IV, DRX, DSC.

•I

JI

4 RESULTADOS E DISC USSÕES

C a ractcrização Química

4.1

4.1. 1 Determiuação da razão Ca/P- via Absorção A tômica para
o cálcio e via molibdato por Espectrofotometria de UJIvisível para o fósforo

A)Determinação de Cálcio
1\ determ inação ela porcentagem de cálcio na amostra de H/\ (Figura 5) foi

realizada por espectrofotometria de absorção atômica (/\1\S) obtendo-se o valor de
34,57%
o]0

./

o 16
/

0 . 16
0 . 1<t
/

O I1

~

<f

./ /

O. IQ

0 .0 8
0 ,0 6

./ / , /

o.o•
0 .0]

0 .0 0

,,

.---

/

///

8

o

./

/

//

./ ·
o

lO
C once trs çAo( uCJim l)

FIGURA 5.

Curva padrão para determinar a porcentagem de cálcio na amostra
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B) Determinação de Fósforo
Para a determinação da porcentagem de fósforo contida na amostra foi
construída uma curva pndrão (Figura 6) que foi obtida via molibdatq, por espectroscopia
no UV-visível. O valor da porcentagem de fósforo obtida na amostra foi de I 6,86%.
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FIGURA 6.

Curva de padronização para a determinação espectrofotométrica de
fósforo

A razão Ca/P fo i determinada pela seguinte equ ação:

Ca

%Ca

p

moi de Ca

X

moi ele P
%P
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Ca
p

34,57
40,07

30,97
16,86

- - = - - X --

~::-:0,8642

·,

p

Ca
p

X

1,8327

1,58 %

Portanto a razão de Ca/P da amostra é 1,58. Este valor permite concluir que a
amostra obtida é deficiente em cálcio20 .

4.2

Determinação da Concentração da Solução de Colágeno
por Liofilização

A concentração da solução de colágeno preparada para a realização deste
trabalho foi determinada por liofilização, o valor detenninado foi de I ,28%(m/m).

4.3

Caracterização por Infravermelho

4.3.1

~olá~e110

A membrana de colágeno foi caracterizada por espectroscopia na região do
infravermelho (Figura 7) e os resultados mostraram a presença de bandas típicas para esta
proteína .34 Estas bandas foram observadas em 1658 cnf 1, correspondente ao estiramento
da carbonila (amida I) e em 1551 cm· 1, devido às vibrações no plano da ligação N-H e ao
estiramento de C-N
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(amida 11). A banda larga entre 3682 e 3122cnf 1 é devida ao

estiramento da ligação N-H, C-H e estiramento do grupo 0-H da proteína e da água

34

presente. Entretanto essas bandas não são indicativas da manutenção da integridade da
tripla hélice. A integridade da tripla hélice do colágeno só pode ser identificada através
da razão entrP, as bandas de absorbâncias em 1235 cm· 1 e 1-1.30 t,m' 1, que correspondem
respectivamente às vibrações no plano do amida III, o estiramento C-N e as vibrações NH. A banda em 1450 cm· 1 serve como padrão, já que se mostra invariável em relação a
desnaturação, enquanto que a banda em torno de 1234 cm·1 pode variar pois é sensível à
presença da estrutura terciária do tropocolágeno. Esta relação Amo/A 1450 para a molécula
íntegra é ao redor de I ,O
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.

Para o caso do material estudado, a relação determinada foi

de I , l sugerindo portanto que a integridade da tripla hélice foi mantida. Materiais de
colágeno desnaturados tem relações ao redor de 0,60, como no caso da gelatina 56 .
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FIGURA 7.

Espectro de absorção no infravermelho obtido em membrana de colágeno
preparada a partir do gel obtido por extração a pH 3,5
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4.3.2 Cerâmicas e Materiais Compósitos
4. 3. 2.1

Cerâmicas (HA e nHA)

Para o espectro na região de infravermelho (Figura 8) para a Osteosynt® ( 4060 mesh)- HA foram caracterizadas bandas em 3564cm· 1, um pico agudo que se refere ao
estiramento do grupo OH e outras bandas em I 092, I038 e 954, 603, 560 cm· 1 que
correspondem deformação da ligação P=O. Estiramento da ligação P-OH foi observado
em 870cm·1

•

A ausência de banda larga entre 3537 e 3324cnf 1 indica que o material

•
•
. - 22
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Espectro de absorção no infravermelho da amostra de hidroxiapatita
comercial (Osteosynt 0 40-60 mesh)

Para o caso da hidroxiapatita não estequiométrica (nHA), o espectro na região
do IV (Figura 9) desta cerâmica foi muito similar àquele observado para o Osteosynt®
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(40- 60 mesh), exceto pela maior intensidade da banda larga em entre 3674 e 3095cm· 1
sugerindo que neste material ocorre a presença de água.
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FIGURA 9.

Espectro de absorção na região do infravermelho hidroxiapatita não
estequiométrica .

-1. 3. 2. 2

Materiais Compósitos

Como pode ser observado, o espectro mostrado na Figura IO foi similar
àquele para a cerâmica sozinha, (figura 9) exceto que algumas bandas de menor
intensidade puderam ser detectadas na zona característica do colágeno. Após o tratamento
com TF 0,13 molL" 1, não se observou no espectro na região do IV o aparecimento de
novas bandas apenas as bandas típicas para a n.HA. Estas são bandas característica do pó
HA descrito na literatura 57.
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FIGURA 10. Espectro de absorção de infravermelho do compósito colágeno aniônico:

hidroxiapatita não estequiométrica (5:2) antes da reticulação com
glutaraldeído 0,05%
O espectro no IV para o compósito colágeno aniônico:nHA (5 :2) é mostrado
na Figura 1O sendo caracterizado por bandas como mostrado na Tabela VI.

TABELA VI

Principais bandas observadas por espectroscopia no infravermelho para o
compósito colágeno aniônico:nHA .

Fre<Juência (cm-1)
3571
3500- 3450

Atribuições
Estiramento do gmpo 0-H
H ~O

adsorvida ou estmtural

1654

Estiramento C=O (amida I)

1564

Deformação N-H e estiramento C-N (amida li)

1458

Deformação N-H c estiramento C-N (amida ni) com vibração no plano.

1094

Deformação da lignçào do grupo P=O

1035-960

Deformnçào da lignçào do gmpo P-OH

6JJ - 603 - 565

Vibração da ligação do gmpo 0-H no plano
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Bandas características do colágeno, embora de pequena intensidade podem
ser observadas em torno 1650 cm- 1 (amida I), estiramento da carbonila e em 1560 cm-1
vibrações no plano da ligação N-H e ao tstiramento de C-N. 35 .
Os espectros de IV para os compósitos colágeno aniônico:HA e colágeno
aniônico:nHA:HA equilibrados nas mesmas condições foram similares.
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FIGURA 11. Espectro de absorção no infravermelho para o compósito colágeno

aniônico:hidroxiapatita não estequiométrica (5:2) após a reticulação com
solução de glutaraldeído a 0,05%.

Como mostrado pela Figura 11 não foram observadas modificações
significativas no espectro após o tratamento com GA a 0,05%. O espectro para os outros
I•

compósitos colágeno aniônico:HA: e colágeno aniônico:nHA:HA mostraram o mesmo
espectro após o tratamento com GA.
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4.4

Calol'imetria Exploratól'ia Diferencial (DSC)

A curva DSC para a Osteosynt® (40-60 mesh)- HA, que corresponde a uma
HA, como esperado não apresentou qualquer transição no intervalo de temperatura entre

40°C e 100°C (Figura 12), em concordância com sua estrutura química inorgânica
formada apenas por cálcio e fósforo Ca10 (P04)(0H)2.

·0 .12 , - - - - - --

-

-----.,

.....

FIGURA 12. Curva DSC para a hidroxiapatita comercial (Osteosynt ® 40-60 mesh)

Para o caso da nHA a curva de transição térmica no mesmo intervalo de
temperatura (Figura 13), embora não apresentasse qualquer transição típica, foi
caracterizada pela absorção contínua de calor desde 40°C e que provavelmente
corresponde à perda de água da cerâmi ca, visto que após a sua preparação o material foi
apenas seco na estufa a 90°C. Normalmente hidroxiapatitas 58 de uso médico são
sinterizadas antes de seu uso, como é o caso da HA com razão Ca/P de 1,67. Este
material é também um composto inorgânico de estrutura química similar à da HA
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estequiométrica, exceto com uma relação molar Ca/P de 1,67, portanto em relação ao HA
é deficiente em cálcio como pode ser observado nos valores obtidos pela determinação da
razão de cálcio e fósforo.
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FIGURA 13. Curva DSC para hidroxiapatita não estequiométrica

Para o caso do compósito colágeno aniônico:HA (5 :2) (Figura 14) a curva
DSC foi caracterizado por uma transição em 43,7°C (41 ,6°C- 45,8°C). Esta transição é
referente à presença de colágeno na amostra e consistente para este tipo de material, visto
que a preparação do compósito foi realizada com um gel de colágeno a pH 3,5. Estruturas
microfibrilares de colágeno a pH inferiores a 4,2 se desfazem para dar origem ao
colágeno "swollen", que é significativamente menos estável termicamente quando
comparado com a estrutura fibrilar38•56·59 . Os cornpósitos foram preparados com gel de
colágeno a pH 3,5 (I ,28%). Esta curva no entanto mostra que a estrutura secundária do
colágeno foi preservada ao longo do processamento, visto que matrizes de colágeno
desnaturado não apresentam qualquer transição neste intervalo de temperatura 59 . Foi
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observado também que esta curva é contínua com um máximo em 63,3°C, provavelmente
devido ao solvente presente na amostra.
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FIGURA 14. Curva DSC do compósito colágeno aniônico: HA comercial (Osteosynt ®

40-60mesh)

A curva DSC para o compósito colágeno aniônico: nHA (Figura 15) foi
similar àquela observada para colágeno aniônico:HA (Figura 14), a transição para o
colágeno aniônico:nHA foi observada em 43, 7~>C ( 41 ,5°C-46,0°) com uma temperatura
em 89,0°C. Para o caso do compó'sito colágeno aniônico: nHA: HA (Figura 16) a curva
foi similar às anteriores, com uma tt-a~ào par..a ~--colágeno : nHA :HA detectada em 43,8
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FIGURA 15. Curva DSC do compósito colágeno aniônico: hidroxiapatita não
estequiométrica (5:2)
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A curva DSC do compósito colágeno aniônico:HA após ter sido equilibrado
em TF (0, 13mol L- 1) 24 h, pH 7,4 (Figura 17a) foi caracterizada por um perfil mais
complexo em relação à amostra original (Figura 12) com transição significativas
observadas em 49,30°C

(44 , 9\~

- 53,7°C) referentes ao colágeno e uma transição larga

centrada em 62,8°C indo até 80,0°C que possivelmente pode estar relacionada com a
presença de grupos fosfato. Este tratamento teve como objetivo a indução da passagem de
colágeno swollen para fibrilado, por ser esta a sua estrutura natural, conferindo ao
compósito uma morfologia mais próxima àquela encontrada nos tecidos. Portanto o
aumento observado em relação ao material inicial sugere que o colágeno passou para uma
forma mais ordenada. A transição em 49,3°C é devida à presença de colágeno aniônico,
formado ao longo do processo de extração60 . Embora não muito clara, as outras
transições observadas entre 62,8°C e 86,0°C são muito baixas para serem atribuídas à
água e muito elevadas para matrizes colagênica nativas 56 . No entanto, como o compósito
formado está entre um sal de fosfato de cálcio e o colágeno, é possível nas condições de
preparação que ocorra a formação de sais de cálcio de colágeno ou possivelmente pode
estar associada a presença de grupos fosfato na amostra, que devem apresentar transições
em temperaturas mais elevadas. De acordo com a série de Hofmeister38 , o íon cálcio
tipicamente aumenta a estabilidade de estruturas de macromoléculas (proteínas, ácidos
nuclêicos etc.) e portanto sua estabilidade térmica. Em função disto estas transições
foram atribuídas a presença de sais de cálcio com colágeno. A confirmação da presença
,,

do colágeno no composto foi obtida também pelo "rerun" isto é, uma amostra após ter
sido submetida a aqu~çimento no intervalo de temperatura entre 40°C a I00°C é resfriada
e novamente submetida à analise

t~rmica,

no mesmo inten'alo. No caso deste compósito,
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o termograma para o "rerun" é mostrado pela Figura 17b. Como esperado, nenhuma
transição ou absorção de calor foi detectada no intervalo, visto que: a)- colágeno
desnaturado não apresenta qualquer transição térmica neste intervalo e b) - toda a água
presente foi eliminada na corrida original. Estes resuitados para o "rerun" de uma certa
forma reafirmam a presença do colágeno na amostra original.
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colágeno

aniônico:Osteosynt®
(40-60 mesh) (5:2) após tratamento em tampão fosfato (0,13molL. 1) 24 h,
pH=7,4

(a) corrida inicial e (b) Rerun

A Figura 18a mostra a DSC do compósito colágeno aniônico: nHA tratado
com TF (0, 13mol L' 1) 24h, pH 7,4 com pontos de temperaturas de transição em 49,05°C

.,

(45,3 - 52,8°C). Outras transições foram observadas a pa11ir desta temperatura que
provavelmente podem ser atribuídas à possível presença de grupos fosfatos na amostra. A
transição em 49,05°C pode ser a devido à presença do colágeno fibrilado, como já
descrito para o caso do compósito colágeno aniônico:HA. As demais transições
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observadas pelas mesmas justificativas que para o compósito colágeno aniônico:HA
foram atribuídas a sais de colágeno com cálcio. Corno esperado, o rerum (Figura 18b),
assim como no caso do compósito colágeno aniônico:HA, foi caracterizado pela ausência
completa de transições no intervalo de temperatura estudado.
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do compósito colágeno aniônico: hidroxiapatita não

estequiométrica após tratamento em tampão fosfato (0, 13mol.L-1) 24 h,
pH 7,4(a) corrida inicial e (b) Rerun

Após o tratamento com TF (0, 13mol.L-1) 24h, pH 7,4 o compósito colágeno
aniônico:HA:nHA (Figura 19a), a curva DSC foi caracterizada pela transição em 49,6°C
(47,46 - 51 ,6°C) e uma temperatura de transiçãso em 63,0°C. Estas temperaturas de
.,

transições foram atribuídas à presença de colágeno "fibrilado". A temperatura de
transição em 60,0C pode ser atribuída à presença de sais de cálcio de colágeno ou a
fosfato presente. Assim como nos compósitos anteriores o rerum (Figura 19b) foi
caracterizado pela completa ausência de transições térmicas.
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FIGURA 19. Curva DSC

do

compósito

colágeno

aniônico:

Osteosynt

(40-60

mesh):hidroxiapatita não estequiométrica após tratamento em tampão
fosfato (0, 13 mol.L" 1) 24 h, pH 7,4 (a) corrida inicial e (b) Rerun

Todos os compósitos após terem sido equilibrados em TF (0, 13mol.L. 1) 24h,
pH 7,4 foram submetidos à reação de reticulação (figura 20) com uma solução de GA
(0,05%) por 15 min.

(GA)n

FIGURA 20. Representação da reação de reticulação com Glutar.aldeído
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Este tratamento teve como objetivo diminuir a biodegradabilidade do
colágeno 67 em virtude da introdução de ligações cruzadas do tipo base de Schiff
promovida pelo GA , que ocorre entre os grupos e- ammo das cadeias laterais dos
resíduos de lisina e hidroxilisina presente na estrutura primária do colágeno. Esta reação
.,

de reticulação é acompanhada por um aumento da estabilidade ténnica que é função
direta tanto da concentração do GA quanto do tempo de tratamento61.
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FIGURA 21. Curva DSC para o compósito colágeno aniônico: Osteosynt® (40-60

mesh) tratado com solução de glutaraldeído a 0,05% por 15 min (a)
corrida inicial e (b) Rerun
Para o compósito colágeno aniônico:HA após o tratamento com solução de
GA a 0,05% por 15 min (Figura 21 a), transições foram observadas em 64,6°C e várias
outras a partir desta temperatura até cerca de 93°C, perfil este muito similar àquele obtido
para o mesmo compósito após equilíbrio em TF (Figura 18a). A curva mostra que a
reação com GA que possivelmente ocorreu no compósito pode ser estabelecida por duas
observações relativas às variações das temperaturas de transição: em primeiro lugar, a
transição correspondente ao colágeno aniônico observada para o compósito colágeno
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aniônico:HA (Figura 17a) em 49,3 °C antes do tratamento com GA, não foi mats
detectada após a reação; em segundo lugar, está relacionado com aumenta do valor da
temperatura de transição de 68,8 oc que após o tratamento com GA vai para cerca de 93,0
.,

oc_ Antes do tratamento, este valor da temperatura de transição era

c~ntrada

em 62,2°C

com um limite superior em 86,0°C. Como esperado, o perfil do rerun (figura 2lb) não
mostrou qualquer transição térmica.
A Figura 22a mostra a curva térmica do compósito colágeno aniônico:nHA.
Após o tratamento com GA mostra a temperatura de transição observada em 63, Ioc, as
outras transições foram observadas a partir desta temperatura que podem ser atribuídas ao
o grupo fosfato ou para sais de fosfato de cálcio com colágeno
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FIGURA 22. Curva DSC para o compósito colágeno aniônico: hidroxiapatita não

estequiométrica tratado por 15 min na solução de glutaraldeído a 0,05%
(a) corrida inicial e (b) Rerun
Em comparação com as transições mostradas pela Figura l8a antes da
reação com GA, este perfil, embora heterogêneo mostra um aumento significativo das
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transições térmicas, mostrando que a reação de reticulação com GA ocorreu. Nenhuma
transição foi detectada no rerun (Figura 22b).
Na curva DSC do compósito colágeno aniônico:HA:nHA após ter sido
equilibrado com GA observou-se a tempen.tura de transição em 63,0°C (Figura 23a), que
possivelmente está relacionada com a estrutura reticulada do colágeno na superficie da
amostra e também pode ter ocorrido uma interação entre o colágeno, nHA e HA durante
o aquecimento.
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FIGURA 23. Curva DSC para o compósito colágeno aniônico: Osteosynt® (40-60

mesh):hidroxiapatita não estequiométrica tratado com solução de
glutaraldeído a 0,05% por 15 min

(a) corrida inicial e (b) Rerun

Para o caso do compósito colágeno aniônico:HA:nHA após o tratamento com
GA, muitas transições foram observadas entre 54,7 e 76,0°C, sugerindo que o material é
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bastante heterogêneo, o que ficou evidenciado também pelo perfil da curva anterior ao
tratamento com GA, exceto que, neste caso, a intervalo de temperatura no qual as
transições foram observadas foi entre em 50,0 e 63,0°C, sugerindo portanto que a reação
com GA também O\.:orreu. Com nos caso dos materiais o rerun foi caracterizado pela
ausência de qualquer transição. Estas análise de DSC foram feitas para determinar a
presença do colágeno nas amostras estudadas.

TABELA VII - Valores da temperatura de transição para os compósitos

-

TEMPERATURA (° C )

COMPOSITO

ST

GA

TF

COLAGENO:HA

43,7

49,3

64,6

COLAGENO: nHA

43,7

49,0

63, 1

COLAGENO:nHA:HA

43,8

49,6

63,0

Pode-se observar pela Tabela Vll, que os valores da temperatura de transição
para os compósito sem tratamento químico e com o tratamento mostraram um aumento
no valor na temperatura de transição após serem submetidos ao tramento químico, isto
pode significar que ocorrreu a mudança na estrutura do colágeno, de colágeno sowlen
(sem tratamento químico) passou para colágeno fibrilar (após o tramento com TF, 24h) e
ao serem equilibrados com GA por 15min o colágeno presente pode ter passado para a
"

estrutura reticulada.
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4.5

Difração de Raio X (DRX)

O padrão de difração de raio-x do Osteosynt® (HA comercial) (Figura 24)
mostrou valor de distância (Â) característ:cas em 2,26; 2,62; 2, 72; 2, 77; 2,81; 3,08; 3 17 e
3,44 e estão de acordo com os valores do difratograma padrão da JCPDS (Joint
Commitee on Powder Diffraction Standards) para a HA, e a resolução apresentada no
63

difratograma sugere que este material é altamente cristalino
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FIGURA 24. Difratograma de raio-X para o Osteosynt®( 40-60 mesh)

O padrão de difração de raios-X para a HA sintetizada neste trabalho (Figura
25), que como indicado por análise por via úmida não é estequiométria, foi bastante
simi lar, com os valores das distâncias (Â) em 3,44; 3,11 ; 2,81 ; 2,79; 2,77; 1,74; 2,71 ;
2,63; 2,61 ; 2,26 e 2,25, exceto que os picos foram menos resolvidos, o que está de acordo
,)

com o procedimento sintético, pois este material foi apenas seco em estufa a 90°C por 6
. I'1111'd a de 58·62 .
I1, e portanto sem qua Iquer grau de cnsta
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140

Ângulo de Bragg, 2e (grau)

FIGURA 25. Difratograma de raio-X para a amostra hidroxiapatita não estequiométrica

O difratograma para o compósito colágeno aniônico: HA:nHA é mostrado
pela Figura 26. A Figura 26b é aquela correspondente ao compósito após ter sido
equilibrado em TF O, 13molL - I , pH 7,4 por um período de 24 h.
Picos característicos foram observados nas distâncias (Á) em 2,25 ; 2,62; 2,70;
2,77; 2,80 e 3,44 e, embora este padrão seja similar ao da HA, ele apresenta menor
resolução que, provavelmente, é devida à interação da cerâmica com o tampão e também
devido à presença de água. O tratamento com GA aparentemente não muda
significativamente o perfil do difratograma, exceto pela presença de ruído mais intenso.
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FIGURA 26. Difratograma de raio-X obtido para os compósito colágeno aniônico:

hidroxiapatita não estequeométrica: Osteosynt® (40-60 mesh) - (a)
tratado com tampão fosfato (0, 13mol.L' 1) pH 7,4, 24h e (b) solução de
glutaraldeído a 0,05%

Embora não mostrados, os padrões de difração de raios-X dos compósitos
colágeno aniônico: nHA e colágeno aniônico HA, nas mesmas condições, foram
similares àqueles mostrados pela Figura 26. Pode-se observar na Tabela VIII

a

comparação dos valores da distância interplanar dos materiais cerâmicos e os compósitos
com e sem tratamento químico.
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TABELA VTII -Valores obtidos das distancias interplanar
HA literatura
d (A0 )

HA comercial
d (A0 )

HA sintetizada
d (N)

3.44
2,81
2,77
2.72
2.63
2.26

3.4-l
2.81
2.77
2.72
2.62
2,26

3.4-l
2,81
2.77
2.72
2.63
2.26

Compósito
colágeno:HA:nHA
d (A0 )
ST
GA
TP
3,44
2,81
2,77
2.70
2.63
2.26

3.44
2,81
2.77
2,70
2.62
2.25

3,42
2,81
2,77
2,7 J
2.62
2,25

Analisando os valores da distância interplanar (A 0 ) obtidos para os pós
cerâmicos e do compósito, no caso colágeno aniônico:HA:nHA pode-se observar uma
similaridades entre os valores, isto possivelmente significa que os pós cerâmicos
comercial, sintetizados em labortório, com também a HA presentes nos compósitos
apresentaram estrutura cristalidade semelhantes comparadas com a da literatura.
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CONCLUSÃO

A caracterização da cerâmica de fosfato de cálcio sintetizada (nHA)

e da

hidroxiapatita comercial (HA), sebTUndo as análises feitas mostraram para nHA a relação
Ca!P de l ,58, indicando que esta cerâmica é deficiente em cálcio em relação a HA
comercial com razão Ca/P de l ,67. Já os resultados da difração de raio-X desses materiais
mostraram picos similares aos da hidroxiapatita,como já citado na literatura. Pode-se
observar que os picos da hidroxiapatita comercial são mais significativos com relação aos
picos da nHA pelo fato da HA ser um pó cerâmico sinterizado e da nHA foi apenas seca a
90°C.

Portanto a estrutura cristalina da nHA possivelmente é mais a amorfa ou seja,
possui uma estrutura menos ordenada do que a HA. Na caracterização por DSC destes
pós cerâmicos observou-se que a nHA apresentou uma curva característica da presença
de água na amostra e para HA isto não ocorreu por ser um material sinterizado. Pela
análise feita por infravermelho pode-se observar bandas característica dos materiais HA e
nHA e picos indicando a presença de água na amostra nHA.
O colágeno preparado para ser utilizado na preparação dos compósitos foi
caracterizado por infravermelho mostrou bandas característica desta proteína .
Os processos de mistura colágeno com HA para preparação dos compósitos65
co/ágeno aniônico:HA , colágeno aniônico:nHA e colágeno:HA:nHA sem tratamento
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químico mostram que não ocorreu a desnaturação da matriz colagênica. As curvas DSC
dos compósitos após terem sido tratados com TF (0, I3 moi L" 1) 24h, pH 7,4 mostraram
perfis mais complexos em relação aos perfis dos compósitos originais, com valores de
transição mais altos. Estes resulta<los sugeriram que a estrutura do colágeno pas::;ou para
uma forma mais organizada, isto significa que este tratamento induziu a passagem do
colágeno swollen para o colágeno fibrilar (estrutura natural), atribuindo ao compósito
uma morfologia mais próxima àquela encontrada nos tecidos.
Os compósitos após terem sido tratados com TF foram submetidos à reação
de reticulação com GA (0,05%) por 15 min, com objetivo de diminuir a
biodegradabilidade do colágeno em virtude das ligações cruzadas.
Esta reação de reticulação pôde ser observada pelo aumento da estabilidade
térmica mostrando um perfil heterogêneo das transições que podem estar relacionado
com a estrutura reticulada do colágeno na superfície das amostras e provavelmente
também pode ter ocorrido uma interação entre o colágeno e a HA e a nHA.
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