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RESUMO 

 

Ibuki FK. Síntese e caracterização de nanopartículas de hidroxiapatita 
funcionalizadas e análise da interação destas com o tecido dentinário [tese] São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão 
Corrigida 
 
A hidroxiapatita (HA) é o principal constituinte mineral de ossos e dentes, e têm 

sido foco de grande interesse na biomedicina devido sua excelente 

biocompatibilidade e bioatividade, em especial para aplicação em implantes 

dentários e ortopedia. Na odontologia estudos mostram o sucesso do uso de 

nanopartículas (NP) de HA para tratamento de hipersensibilidade dentinária, 

remineralização de lesões de cárie em esmalte, reparação e prevenção de 

lesões de erosão iniciais. No entanto, existem evidências que o tamanho do 

cristal desempenha um papel essencial na formação dos tecidos duros e possui 

significante influência nas propriedades intrínsecas destes cristais, incluindo 

solubilidade e, consequentemente, biocompatibilidade. Este trabalho teve como 

objetivo verificar a síntese e caracterização de nanopartículas de hidroxiapatita 

funcionalizadas e avaliar a influência de sua aplicação no processo adesivo em 

dentina. Nanopartículas de HA com diferentes tamanhos e morfologia foram 

sintetizadas pelo método de precipitação em solução aquosa. Foi investigada a 

influência de dois novos ligantes, ácido deoxicólico (AD) e ácido abiético (AB), 

no preparo da NP de HA.  As NP foram caracterizadas através das análises de 

espectroscopia por dispersão de raios X (EDX), Difratometria de Raios X (DRX), 

Espalhamento de Luz Dinâmica (DLS), Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de Força 

Atômica (AFM). Os resultados mostraram que a adição destes ligantes alteram a 

morfologia mas não o arranjo cristalino da HA. Para o estudo da interação das 

NP de HA com o colágeno foi utilizado a NP modificada por AD. Para esta 

análise da influência da aplicação destas NP durante o procedimento adesivo, 

foram utilizados dentes bovinos. Os dentes bovinos foram separados em quatro 

grupos Controle (C), Controle termociclado (CTC), nanopartícula funcionalizada 

com ácido deoxicólico (AD) e Deoxicólico termociclado (ADTC). Foi realizado o 

teste de cisalhamento 24 horas após a realização do procedimento adesivo e 

após a termociclagem (10 000 ciclos). Foram realizadas imagens da interface 



 
 

adesiva antes e depois da termociclagem, através da Microscopia Confocal 

Raman. Os resultados mostraram um aumento nos valores da resistência de 

união inicial do grupo AD quando comparados ao grupo C, e a manutenção do 

valor após a ciclagem térmica no grupo ADTC que foi estatisticamente superior 

ao grupo CTC (p<0,05). Não foi observada alteração no padrão da camada 

híbrida formada, mostrando um possível benefício da utilização deste 

nanomaterial na odontologia.  

 

Palavras-chave: Hidroxiapatita. Nanopartículas. Dentina. Adesão. 



 
 

ABSTRACT 

 

Ibuki FK. Synthesis and characterization of functionalized hydroxyapatite 
nanoparticles and analysis of the interaction in dentin. [thesis] São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão Corrigida 
 

Hydroxyapatite (HA) is the major mineral component of bones and teeth, and has 

been the focus of great interest in biomedicine because of its excellent 

biocompatibility and bioactivity, in particular for application in dental and 

orthopedic implants. In dentistry studies have shown the successful use of 

nanoparticles (NP) of HA for the treatment of dentin hypersensitivity, 

remineralization of caries lesions in enamel, repair and injury prevention of initial 

erosion. However, there is evidence that the size of the crystal plays an essential 

role in the formation of hard tissues and has significant influence on the intrinsic 

properties of these crystals, including solubility and biocompatibility. This study 

aims to verify the possibility of functionalized hydroxyapatite nanoparticles and 

evaluate possible benefits of using these during the adhesive process in dentin. 

HA with different sizes and morphology were synthesized by precipitation method 

in aqueous solution. Furthermore, the influence of two new ligands, deoxycholic 

acid (AD) and abietic acid (AB) in the preparation of HA NP were investigated. 

The NP were characterized by analysis of EDX, DRX, DLS, TEM, MEV and AFM. 

The results showed that the addition of these ligands change the morphology but 

not the crystalline arrangement of HA. To study the interaction of NP of HA with 

collagen, NP of HA modified with AD was used. Bovine teeth were used to  

analyse the influence of using these NP during bonding procedures. The bovine 

teeth were divided into four groups: control (C), thermocycled Control (CTC), 

deoxycolic (AD) and deoxycolic thermocycled (ADTC) groups. The shear test 

was performed 24 hours after the adhesive procedure and after thermocycling 

(10,000 cycles). The adhesive interface images were performed before and after 

thermocycling by confocal Raman spectroscopy. The results showed an increase 

in initial resistance values of AD group when compared with group C, and no 

reduction in value after thermal cycling at ADTC group, which occurred in the 

CTC group. No change in the pattern of the hybrid layer was observed, showing 

a possible benefit of use this nanomaterial in dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes da criação da técnica de condicionamento ácido de esmalte e dos 

sistemas adesivos, a restauração de cavidades na odontologia era realizada 

através de retenções macro mecânicas. Nestes casos as cavidades precisavam 

ter uma conformação retentiva, e esta exigência limitava a preservação de tecido 

dental sadio. Com o advento dos sistemas adesivos os preparos cavitários 

tornaram-se mais conservadores, preservando o máximo de estrutura dental 

sadia.  

Em 1955, Buonocore provou que a retenção da resina, quando aplicada 

sobre a área do esmalte pré-tratada com ácidos, era maior do que aquela obtida 

quando o material era aplicado sobre o esmalte não-tratado. Desde então a 

adesão ao esmalte é alcançada de maneira satisfatória e bastante previsível (1). 

Os valores de resistência de união mensurados em esmalte são sempre altos, 

indicando durabilidade das restaurações (2). Em contrapartida, a adesão em 

dentina é ainda um grande desafio. 

A dentina, devido à presença de grande quantidade de matéria orgânica 

(30% em volume) e água (20% em volume) em sua composição (3) é 

considerado um substrato complexo. Com a presença de matriz orgânica e água 

faz surgirem diversos fatores complicadores que tendem a degradar a interface 

adesiva ao longo do tempo. O condicionamento ácido em dentina leva a 

exposição das fibrilas colágenas, que por sua vez necessitam de um ambiente 

úmido para que não haja um colapsamento destas fibras o que dificultaria a 

infiltração dos monômetros resinosos hidrofóbicos. A presença de umidade exige 

o uso de sistemas adesivos constituídos de monômeros hidrofílicos. No entanto, 

devido a esta complexidade a adesão em dentina é considerada crítica. 

Desde o surgimento da Odontologia Adesiva, apesar dos avanços 

alcançados pelos sistemas adesivos até hoje, a interface adesiva continua sendo 

a área de maior fragilidade das restaurações em dentina. Pigmentação e má 

adaptação marginal com subsequente perda de retenção da restauração ao 

longo do tempo são indícios clínicos frequentes de falhas na interface (4, 5). 

Apesar de estudos mostrarem excelente efetividade da adesão imediata e a 

curto prazo dos sistemas adesivos (6), a longevidade e a estabilidade da 
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interface adesiva em dentina a longo prazo permanece questionável (7-11). Para 

que o objetivo restaurador seja alcançado de maneira satisfatória, é essencial a 

formação de uma interface adesiva sem falhas, já que esta é a responsável pela 

união dos compósitos à superfície dental, seja de dentina ou esmalte.  Muitos 

estudos mostram que a adesão entre resina e dentina obtida pelos adesivos 

dentinários hidrofílicos falham com o tempo devido a problemas provenientes de 

uma má estruturação da camada híbrida (12-19). As falhas podem estar 

associadas a incompleta infiltração dos monômeros resinosos no interior da 

matriz dentinária, resultando em uma camada híbrida com fibrilas colágenas 

expostas e portanto susceptíveis à hidrólise (14, 20-23). Além disso os 

monômeros hidrofílicos são alvos da hidrólise por sorção de água (13) e formam 

polímeros mais frágeis (24-26). O emprego do ácido fosfórico pode ser 

responsável pela reativação de enzimas colagenolíticas, como as 

metaloproteinases, antes inativadas pela deposição dos cristais de hidroxiapatita 

(27-30), que atuam sobre o colágeno exposto e que não foi infiltrado pelos 

monômeros (29, 31-33).  

O uso de biomateriais, e consequentemente, estudos envolvendo não 

apenas novos biomateriais mas também desenvolvimento de novas técnicas de 

síntese têm aumentado nos últimos anos (34). Dentre os biomateriais 

atualmente disponíveis, as biocerâmicas têm sido utilizadas com sucesso no 

corpo humano. 

A hidroxiapatita sintética é o biomaterial cerâmico à base de fosfato de 

cálcio mais estudado e mais utilizado para aplicações clínicas como substitutos 

ósseos. Tal fato se deve principalmente à sua semelhança com a hidroxiapatita 

presente no organismo e suas características como: biocompatibilidade, 

ausência de reações adversas, ausência de respostas a corpo estranho ou 

inflamações, baixa toxicidade seja local ou sistêmico, capacidade de ligação ao 

tecido do hospedeiro (bioatividade) e propriedade osteocondutora, induzindo a 

regeneração tecidual. A hidroxiapatita já é considerada um ótimo biomaterial 

com excelentes propriedades, porém a literatura mostra que o tamanho da 

partícula de HA influencia bastante, não só na formação dos tecidos duros como 

também nas propriedades intrínsecas do biomaterial como solubilidade e 

consequentemente, biocompatibilidade (35, 36). 
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A utilização de HA nanoparticulada em aplicações médicas existe desde 

1970 (37), e tem ganhado, cada vez mais, ampla aceitação (38). Reposição de 

tecido ósseo, preenchimento de defeitos ósseos, guia de regeneração ou como 

recobrimento de superfície de implantes metálicos para acelerar o processo de 

cicatrização são alguns exemplos de seu uso na medicina (39-41). Estudos têm 

mostrado que biomateriais a base de HA nanoparticulada apresentaram melhor 

biodegradabilidade (42, 43) e uma bioatividade muito maior (44, 45) quando 

comparadas com as cerâmicas de escala micrométrica. 

A hidroxiapatita nanoparticulada também já vem sendo utilizada na 

odontologia para tratamento de hipersensibilidade dentinária (46), 

remineralização de lesões de cárie em esmalte (47-51), reparação e prevenção 

de lesões iniciais de erosão (52) e na formulação de adesivos resinosos (53, 54).  

No entanto se formos analisar os estudos citados anteriormente, todos 

mostram a utilização de partículas de hidroxiapatita pura e além disso, poucos 

estudos mostram aplicação de nanopartículas de hidroxiapatita para 

remineralização de lesões em dentina (48, 55-57). 

Diante do exposto, se pudesse utilizar nanopartículas de hidroxiapatita 

durante o procedimento adesivo, poderíamos proteger o arcabouço colágeno da 

degradação. 

Dessa forma, este trabalho objetivou sintetizar nanopartículas de 

hidroxiapatita funcionalizadas e avaliar a influência da aplicação destas durante 

o procedimento adesivo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura será dividinda nos seguintes tópicos: biomateriais, 

hidroxiapatita, hidroxiapatita nanoparticulada, rotas de síntese da hidroxiapatita, 

métodos de modificação da síntese, composição e características morfológicas 

do esmalte e da dentina e adesão. 

2.1 Biomateriais 

Segundo a Conferência de Consenso em Biomateriais para aplicações 

clínicas, realizada em 1982, biomateriais são: “Qualquer substância (outra que 

não droga) ou combinação de substâncias, sintética ou natural em origem, que 

possa ser usada por um período de tempo, completa ou parcialmente como 

parte de um sistema que trate, aumente ou substitua qualquer tecido, órgão ou 

função do corpo” (58, 59). Os biomateriais têm como principal objetivo fazer 

interface e interagir com os sistemas biológicos a fim de tratar, restaurar, 

aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo (60, 61). 

2.1.1 Classificação 

Devido ao aumento na diversidade de substâncias e técnicas utilizadas 

para síntese dos biomateriais, além dos diversos aspectos envolvidos na 

interação destes com os mais variados tecidos biológicos, encontrou-se a 

necessidade de classificá-los em diferentes grupos, de acordo com a 

composição química ou de acordo com seu comportamento biológico. A 

classificação quanto a composição química se dá de acordo com a origem e 
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propriedades intrínsecas do biomaterial. Já a classificação quanto ao 

comportamento biológico está relacionada à resposta biológica causada após a 

sua utilização (59). 

2.1.1.1 classificação quanto à composição química 

 

 

Quanto a composição química, podemos ter biomateriais metálicos, 

cerâmicos, poliméricos (naturais ou sintéticos) e compósitos. 

Os biomateriais metálicos geralmente são utilizados devido as suas boas 

propriedades mecânicas (resistência e dureza) (62). Alguns exemplos de metais 

e ligas utilizadas como biomateriais são: titânio, liga de titânio-alumínio-vanádio 

e as ligas de cromo-cobalto (62, 63). No entanto, a principal desvantagem do 

uso de biomateriais metálicos é a liberação de íons, que pode acontecer por 

dissolução, desgaste ou corrosão do metal quando em contato com os tecidos e 

fluídos do organismo (64-66). Esta liberação pode causar citotoxicidade, alergia, 

metaloses, reações inflamatórias e encapsulação fibrótica (67-70). 

Os biomateriais cerâmicos têm como principal vantagem a 

biocompatibilidade a qual está diretamente relacionada à sua composição 

química, que contêm íons geralmente encontrados fisiologicamente em nosso 

organismo, como por exemplo, Ca2+, K+, Mg+, Na+ (62). Os materiais cerâmicos 

são muito estáveis quimicamente, e por isso praticamente não reativos. Em 

termos físico-químicos, são considerados frágeis, duros, resistentes a ataques 

ácidos, estáveis a altas temperaturas e isolantes térmicos e elétricos (71). Em 

função destas propriedades físico-químicas podem ser divididos em três grupos: 

os materiais cerâmicos oxidados, os materiais cerâmicos do tipo fosfato de 

cálcio e os vidros (de sílica e cerâmicos) (72).  

Os materiais cerâmicos oxidados, quando implantados nos tecidos 

orgânicos, se mantêm estáveis e inertes quimicamente. Alguns exemplos deles 

são os óxidos de alumina, de zircônia e de magnésio (71). 

Os materiais cerâmicos do tipo fosfato de cálcio possuem comportamento 

biológico diferente, e são muito utilizados para preenchimento de defeitos 

ósseos (73, 74) e revestimentos de implantes metálicos (75-78). Devido à sua 
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semelhança de composição com a fase mineral dos tecidos duros do organismo 

humano (ossos e dentes), apresentam boa biocompatibilidade (79). Alguns 

exemplos de materiais cerâmicos deste grupo são os fosfatos tricálcicos e as 

apatitas.  

No terceiro grupo estão os vidros de sílica e os vidros cerâmicos. Os vidros 

de sílica apresentam boas propriedades de adesão ao osso e 

biocompatibilidade, porém possuem limitações quanto a resistência mecânica. A 

fim de melhorar as propriedades mecânicas foram realizadas modificações no 

processo de síntese dos vidros de sílica, dando origem aos vidros cerâmicos 

(71). Os vidros têm sido utilizados no preenchimento de defeitos ósseos (80-82), 

na prevenção da reabsorção alveolar pós exodontia (83), no revestimento de 

implantes metálicos para melhorar suas propriedades mecânicas e na 

regeneração óssea (84).  

Os polímeros são caracterizados por cadeias extensas de unidades 

monoméricas repetidas, unidas por ligações covalentes, com peso molecular 

elevado. Os monômeros são constituídos de ligações químicas do tipo C-C, 

podendo conter átomos de C, N, O, S e Si. O comportamento físico-químico dos 

polímeros está diretamente relacionado com a composição química, estrutura, 

extensão da cadeia macromolecular (peso molecular) e distribuição das cadeias 

(85). Alguns exemplos de polímeros utilizados como biomateriais são 

polietilenos, polipropilenos, poliuretano, ácido polilactídico (PLA) e o 

polimetacrilato de metila (PMMA). O uso de alguns polímeros como biomateriais 

pode ter como desvantagem a possibilidade de sensibilização alérgica e 

respostas patológicas devido à liberação de monômeros tóxicos. Além disso, os 

biomateriais poliméricos trazem como desvantagem a baixa resistência 

mecânica. Já a principal vantagem é a possibilidade de serem gradualmente 

substituídos pelo tecido do hospedeiro, quando implantados, evitando uma 

segunda intervenção cirúrgica para remoção do implante (71).  

Os biomateriais compósitos ou híbridos são aqueles obtidos através da 

combinação dos diferentes tipos de materiais citados anteriormente.  As 

associações têm como principal finalidade tentar superar as limitações 

individuais apresentadas pelos componentes quando utilizados isoladamente e 

assim, potencializar as suas propriedades mecânicas e físico-químicas 

individuais, a fim de melhorar o seu comportamento biológico. Assim, os 
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compósitos são sintetizados para se obter propriedades que os componentes 

isolados não possuem e de forma superior às que adviriam da simples adição 

das propriedades de cada um deles. O tecido ósseo é um exemplo de compósito 

criado pela natureza, em que a combinação das fibras colágenas com os 

diferentes minerais deu origem a um tecido cujas propriedades biomecânicas 

são excelentes (85-89). 

 

 

2.1.1.2 classificação quanto ao comportamento biológico 

 

 

De acordo com a resposta biológica gerada nos tecidos quando colocados 

em contato com os biomateriais, podemos classificar os biomateriais em: 

bioinertes, biotolerantes e bioativos. 

Os materiais bioinertes são aqueles menos susceptíveis a causar uma 

resposta biológica adversa devido à sua estabilidade química. A liberação de 

componentes é quase que inexistente e por isso, caracterizam-se por não 

provocarem reação de corpo estranho no organismo onde são implantados. A 

formação de cápsula ou tecido fibroso na interface entre os tecidos envolventes 

é praticamente inexistente. Alguns exemplos de biomateriais considerados 

bioinertes são a alumina e zircônia (90-92). 

Os materiais biotoleráveis são aqueles apenas tolerados pelo organismo, 

ou seja, moderadamente aceitos pelos tecidos envolventes, e, portanto, isolados 

dos tecidos adjacentes através da formação de uma camada de tecido fibroso. 

Esta camada é induzida por meio da liberação de compostos químicos, íons, 

produtos de corrosão, entre outros, por parte do material implantado. A 

espessura da camada é inversamente proporcional à tolerabilidade dos tecidos 

ao material. A utilização deste tipo de biomaterial implica na presença de tecido 

conjuntivo fibroso entre o biomaterial implantado e o tecido. Alguns exemplos 

são aço inoxidável, ligas de cromo-cobalto e PMMA (92). 

Os materiais são considerados bioativos quando há a formação de uma 

união direta e resistente entre a superfície do material e os tecidos onde este é 
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implantado, sem que haja a presença de invólucros fibrosos. Essa união ocorre 

devido à similaridade entre o biomaterial e o tecido. Esses tipos de materiais 

condicionam ou induzem atividade biológica onde são aplicados, através de uma 

série de reações bioquímicas na interface implante/tecido (59, 90). Os fosfatos 

de cálcio, a hidroxiapatita e os vidros bioativos são alguns exemplos (92). 

2.2 Fosfatos de cálcio 

Os fosfatos de cálcio representam uma família de materiais cerâmicos, 

composta por uma vasta gama de elementos, caracterizados de acordo com 

alguns parâmetros como a razão entre a quantidade de cálcio e fosfato presente 

na composição (razão Ca/P), basicidade/acidez e solubilidade, sendo que um 

parâmetro sofre a influência do outro e os dois últimos estão diretamente 

relacionados com o pH da solução (93-95). 

Os fosfatos de cálcio apresentam excelente biocompatibilidade e são bem 

aceitos e bem integrados pelo corpo humano quando implantados. Porém esta 

biocompatibilidade está diretamente relacionada com suas características físico-

químicas como solubilidade, composição, tamanho de cristal e cristalinidade 

(95). A diminuição no tamanho do cristalito leva a um aumento da área 

superficial do material e assim aumenta o contato deste com os fluidos 

corpóreos. A cristalinidade está diretamente relacionada com o tamanho e 

morfologia do cristal. A diminuição da cristalinidade aumenta a solubilidade do 

material devido à redução do tamanho dos cristalitos e/ou aumento na distorção 

do cristal (95). 

No nosso organismo ocorre a mineralização biológica, ou biomineralização, 

que é um processo de formação in vivo de minerais inorgânicos. Durante este 

processo, estruturas orgânicas regulam a nucleação, o crescimento, a 

morfologia e montagem dos cristais inorgânicos. A apatita biológica é sempre 

nanodimensional e nanocristalina. Assim, formas nanodimensionais e 

nanocristalinas de fosfatos de cálcio podem mimetizar tanto a composição 
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quanto as dimensões dos componentes constituintes dos tecidos duros 

calcificados presentes no nosso organismo, apresentando excelente 

biocompatibilidade (95, 96). 

A partir do parâmetro de razão Ca/P é possível sugerir a fase de fosfato 

presente num determinado material, assim como sua solubilidade (93). A taxa de 

solubilidade dos fosfatos de cálcio é um parâmetro importante para seu 

comportamento in vivo, já que a biocompatibilidade é dependente, em grande 

parte, de sua solubilidade (97). Quanto menor a razão Ca/P, que pode variar de 

0,5 a 2,0, maior a acidez e solubilidade do fosfato de cálcio(98). No Quadro 2.1 

estão listados alguns dos fosfatos de cálcio mais comuns e as respectivas 

razões Ca/P.  
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Quadro 2.1- Tipos de fosfatos de cálcio e suas principais características (98) 

 

Razão 
Ca/P 

Fosfatos de 
Cálcio 

Fórmula Química 
Solubilida
de a 25°C, 

g/L 

Intervalo de pH de 
estabilidade em solução 

aquosa a 25°C 

0,5 
Fosfato 

monocálcico 
monohidratado 

Ca(H2PO4)2.H2O ~18 0,0 - 2,0 

0,5 
Fosfato 

monocálcico anidro 
Ca(H2PO4)2 ~17 (c) 

1,0 
Fosfato dicálcico 

diidratado 
CaHPO4.2H2O ~0,088 2,0 – 6,0 

1,0 
Fosfato dicálcico 

anidro 
CaHPO4 ~0,048 (c) 

1,33 Fosfato octacálcico 
Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2

O 
~0,0081 5,5 – 7,0 

1,5 
α– Fosfato 
tricálcico 

α-Ca3(PO4)2 ~0,0025 (a) 

1,5 β-Fosfato tricálcico β-Ca3(PO4)2 ~0,0005 (a) 

1,2 - 2,2 
Fosfato de cálcio 

amorfo 
CaxHy(PO4)z . nH2O,  
n=3-4,5; 15-20%H2O 

(b) ~5 – 12(d) 

1,5 – 1,67 
Hidroxiapatita 

deficiente em cálcio 
Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-

x(OH)2-x(0<x<1) 
~0,0094 6,5 – 9,5 

1,67 Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 ~0,0003 9,5 – 12 

1,67 Fluorapatita Ca10(PO4)6F2 ~0,0002 7 – 12 

2,0 Fosfato tetracálcico Ca4(PO4)2º ~0,0007 (a) 

 

(a) Esses compostos não podem ser precipitados a partir de uma solução aquosa. 

(b) Não pode ser medido precisamente. 

(c) Estável a temperaturas acima de 100°C. 

(d) Sempre metaestável. 

 

O meio e as condições em que as cerâmicas à base de fosfato de cálcio 

são sintetizadas possuem alto grau de influência nas suas características físicas 

(área de superfície e tamanho dos cristais) e químicas (composição). O tipo de 

fase de fosfato de cálcio formado irá depender das condições do meio utilizado 

durante a síntese, tais como: temperatura, pH, concentração dos íons, razão 

molar Ca/P, dentre outras (99, 100).  

O ácido fosfórico é um ácido triprótico ou trivalente que pode doar três 

prótons para o meio. Estes hidrogênios ácidos podem ser convertidos por 

substituição gradual a fosfatos primários. Devido ao equilíbrio triprótico do ácido 
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fosfórico, as variações do pH alteram as concentrações relativas das quatro 

espécies de fosfatos possíveis provenientes da dissociação do ácido fosfórico 

(Figura 2.1), influenciando tanto na composição química quanto na razão Ca/P 

causada pela precipitação direta de fosfato de cálcio. Este equilíbrio permite o 

controle e a previsão para a formação dos diferentes fosfatos de cálcio num 

determinado meio (100). 

 

 
Figura 2.1- Equilíbrio triprótico do ácido fosfórico. Concentrações das espécies de fosfatos formadas a 

partir da dissociação do ácido fosfórico, de acordo com as variações de pH (101) 

 

 

Observando a Figura 2.1, podemos notar que em um pH fisiológico de 

aproximadamente 7,4, as espécies H2PO4
- e HPO4

2- são as predominantes.  

Os primeiros estudos utilizando fosfatos de cálcio como biomateriais foram 

realizados em 1920 por Albee, no qual o fosfato tricálcico quando injetado para 

regenerar um defeito ósseo, em coelhos, demonstrou crescimento ósseo mais 

rápido do que nos defeitos não tratados (102).  Mais de 50 anos depois, em 

1975, Nery et al. utilizou o termo fosfato de cálcio bifásico, para descrever uma 

biocerâmica, constituída de 20% de hidroxiapatita e 80% de β- fosfato tricálcico 

e, pela primeira vez, foi publicada uma aplicação odontológica de um fosfato de 

cálcio no tratamento de doenças periodontais criadas cirurgicamente (103-105). 
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O crescente uso das biocerâmicas à base de sais de fosfato de cálcio se 

deve principalmente ao seu alto grau de biocompatibilidade, que provavelmente 

está associado à sua natureza química. Formados basicamente por íons cálcio e 

fosfato, os quais são componentes de tecidos como os ossos e dentes e, por 

isso, participam ativamente do equilíbrio iônico entre o fluido biológico e a 

cerâmica (106). Entre as cerâmicas com melhor desempenho estão o β-Fosfato 

tricálcico e a hidroxiapatita. 

2.3 Apatitas 

Dentro do grupo dos fosfatos de cálcio estão as apatitas. Apatita é o nome 

que se dá a um grupo de diversos minerais com propriedades isomorfas, ou 

seja, similares na estrutura cristalina, mas não necessariamente na composição 

(98). Devido a isso apatita é uma definição relacionada à estrutura química e não 

à composição. O nome apatita vem do grego “apatites” que significa 

“enganadora” e estes minerais são assim denominados, pois a falta de 

estequiometria e a similaridade de suas estruturas cristalinas dificultam a sua 

identificação (93, 107).   

A apatita pode ter origem de minerais constituintes de rochas ígneas 

(principalmente as pegmatitas) e em rochas metamórficas, especialmente em 

calcários cristalinos, esqueletos de algumas espécies marinhas ou por 

precipitação direta da água do mar, através do carbonato de cálcio e fosfato de 

cálcio (108). 

A sua fórmula geral é A10(BO4)6X2, onde A são geralmente cátions 

metálicos divalentes (Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+ ou Cd2+), BO4 ânions trivalentes 

(PO4
3+, AsO4

3+ ou MnO4
3+), onde B geralmente são metalóides, e X halogenetos 

e ânions monovalentes (F-, Cl-, OH- ou Br-).  E quando no lugar de X2 há a 

presença do ânion bivalente CO3
2-, temos as carbonatoapatitas (109). 

Cristalograficamente, todas as apatitas adotam simetria hexagonal ou pseudo-
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hexagonal, sendo o grupo espacial mais comum o P63/m (será explicado mais 

detalhadamente no item 2.4.2) (110).  

A estrutura em rede das apatitas e seus vários sítios cristalográficos as 

tornam tolerantes às substituições, possibilitando a acomodação de elementos 

de cargas iônicas diferentes e substituições de elementos já presentes na sua 

composição (110, 111). No entanto, essas substituições afetam a cristalografia 

(tamanho do cristal e os parâmetros de rede) e as propriedades físico-químicas 

(solubilidade), e consequentemente a biocompatibilidade. A solubilidade das 

apatitas é um fator importante para saber o seu comportamento in vivo. Fatores 

como morfologia, tamanho do cristal e cristalinidade influenciam na sua 

dissolução (111-113). 

Além disso, a habilidade em aceitar grande quantidade de cátions resulta 

em três aspectos cristalo-químicos peculiares à estrutura da apatita. Primeiro, 

existem dois sítios (A) cristalográficos distintos, sítio A(1) e A(2). A coordenação 

do ânion do sítio A(1) é metaprismática que é intermediária entre a coordenação 

octaedro perfeito e o prisma trigonal. A coordenação do ânion do sítio mais 

extenso A(2) é irregular com a ligação entre sete e nove oxigênios. Estas 

coordenações mal definidas aumentam a capacidade de imobilizar cátions de 

diferentes tamanhos. O sítio A(2) situa-se adjacente a um “túnel” contínuo dentro 

da estrutura e é parcialmente preenchido com ânions X e fornece uma 

localização para pares isolados de elétrons. Uma segunda causa de flexibilidade 

estrutural é devido ao fato de os tetraedros BO4 serem os únicos poliedros 

rígidos. Rearranjos mínimos na topologia destas unidades estruturais podem 

adaptar as dimensões da apatita para acomodar cátions de raios iônicos 

bastante distintos. Como terceiro aspecto, as apatitas podem exibir o sítio X não 

estequiométrico, facilitando o equilíbrio de carga, caso o ambiente químico seja 

complexo (110). 

A ocupação do sítio aniônico monovalente dá a denominação da apatita. A 

sua fórmula é Ca10(PO4)6X2 onde X pode ser o flúor no caso da fluorapatita, 

cloro no caso da cloroapatita e hidroxila (OH) no caso da hidroxiapatita (93, 95). 

As apatitas biológicas diferem das sintéticas na estequiometria. As puras 

ou estequiométricas não estão presentes nos sistemas biológicos. Apatitas da 

família dos fosfatos de cálcio são consideradas cálcio deficientes quando a 

razão Ca/P é menor que 1,67, sendo este o valor estequiométrico da 
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hidroxiapatita pura (apatita sintética). As apatitas biológicas são não-

estequiométricas, pois apresentam íons substituintes em sua estrutura, 

provocando modificações importantes na sua composição, morfologia e 

propriedades cristalinas, sendo que a razão Ca/P é de 1,63 para esmalte, 1,61 

para dentina e 1,71 para o osso. As apatitas obtidas por síntese aquosa 

geralmente consistem inicialmente de uma camada estrutural hidratada 

contendo espécies iônicas facilmente substituíveis, com baixa cristalinidade e 

estequiometria não totalmente definida (114-116). 

2.4 Hidroxiapatita 

A hidroxiapatita é um biomaterial do grupo das cerâmicas bioativas, 

pertencente à família dos fosfatos de cálcio, mais especificamente do grupo das 

apatitas. Ela é o componente inorgânico majoritário da fase mineral de ossos e 

dentes, compondo cerca de 95% desses tecidos (3, 95, 117). Biologicamente, a 

hidroxiapatita pode ser encontrada na composição das fases minerais dos 

tecidos calcificados (esmalte, dentina e osso) (90, 93), assim como em 

calcificações patológicas (cálculo dentário humano, cálculos de glândulas 

salivares e renais).  

Atualmente existe um grande interesse em sintetizar hidroxiapatita, pois a 

hidroxiapatita sintética apresenta grande similaridade química com a matriz 

inorgânica dos tecidos mineralizados, tornando-a um dos materiais mais 

biocompatíveis (118). A hidroxiapatita é considerada capaz de induzir o 

crescimento de tecido ósseo na região em que se encontra (osteocondução), 

graças a sua estrutura porosa que se assemelha ao osso poroso (119). Além 

disso, a superfície da hidroxiapatita permite interações do tipo dipolo, fazendo 

com que moléculas de água, proteínas e colágeno sejam adsorvidas na sua 

superfície, estabelecendo uma forte ligação com o tecido sobre a qual é aplicada 

(bioatividade) e induzindo a regeneração tecidual (120).  Como as células do 

organismo são incapazes de distinguir a hidroxiapatita da superfície óssea, 



30 
 

proliferações de osteoblastos, fibroblastos e outras células ósseas são 

permitidas (121, 122). Todas estas propriedades como biocompatibilidade, 

osteointegração, osteocondução, capacidade de regeneração óssea e de 

adsorção de moléculas, fazem com que este biomaterial seja considerado um 

dos mais importantes substitutos do osso humano em implantes e próteses (123, 

124).  Todas estas características da hidroxiapatita estão relacionadas à sua 

grande similaridade com a fase cristalina dos tecidos ósseos. 

No entanto, existem diferenças entre a hidroxiapatita biológica e a sintética, 

em relação à estequiometria, composição e cristalinidade, influenciando as 

propriedades físicas e mecânicas. As apatitas biológicas encontradas em tecidos 

mineralizados como esmalte, dentina e osso apresentam substituições iônicas 

em sua estrutura. Geralmente são carbonatadas e deficientes em cálcio, 

apresentando ausência de estequiometria e uma cristalinidade menor (125). A 

presença de CO3
2- na estrutura da hidroxiapatita denominada de carbonatada é 

um fator de importância primordial, pois é a principal causa de distorção da rede 

cristalina, influenciando na solubilidade (126). A maior quantidade de carbonato 

diminui o tamanho do cristal, aumentando sua área superficial e contribuindo 

para o aumento da solubilidade das hidroxiapatitas carbonatadas. Além disso, a 

ligação Ca-CO3 é mais fraca que a Ca-PO4, tornando a hidroxiapatita 

carbonatada mais susceptível à dissolução ácida (95). 

As apatitas do esmalte dos dentes diferem das apatitas encontradas em 

dentina e osso, pois apresentam menor cristalinidade e presença de elementos 

minoritários (principalmente CO3
2- e Mg2+). Além disso, a apatita do esmalte 

dentário é a que possui a menor solubilidade e maior tamanho dos cristais (125). 

Algumas espécies de peixe, como o tubarão apresentam esmalte composto 

de apatitas com substituições do elemento OH- por F- conferindo-lhe maior 

resistência às lesões cariosas quando comparadas com esmalte de dentes 

humanos (127, 128). 

As principais aplicações da hidroxiapatita em medicina e odontologia são: 

reparo de defeitos ósseos em aplicações odontológicas e ortopédicas, aumento 

do rebordo alveolar, osteointegração de implantes metálicos, regeneração 

guiada de tecidos ósseos, reconstrução buco-maxilo facial, reparo e substituição 

de paredes orbitais, recobrimento de implantes metálicos, dentifrícios, entre 

outros (117).  
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Apesar do significante papel biológico exercido pela hidroxiapatita como 

principal constituinte inorgânico de ossos e dentes, o uso desta não se restringe 

apenas a aplicação na área médica como material biocompatível. Além disso, a 

hidroxiapatita pode ser utilizada como trocador iônico, liberador controlado de 

drogas, catalisador e também na área ambiental como antipoluente, absorvendo 

metais pesados e/ou rejeitos industriais em solos e águas poluídas (93, 129, 

130). Na catálise, a hidroxiapatita tem sido usada em reações de desidratação e 

desidrogenação de álcoois e oxidação do metano (93, 130). Na área 

farmacêutica pode ser utilizada como separador de proteínas em coluna 

cromatográfica (131). 

Tanto as atuais como as potenciais aplicações da hidroxiapatita estão 

relacionadas à sua estrutura superficial característica, que permite substituições 

iônicas com grande facilidade (129). A hidroxiapatita forma facilmente soluções 

sólidas via reações químicas com vários tipos de óxidos metálicos, haletos e 

carbonatos. Além disso, os cátions Ca2+ podem sofrer substituições em relativa 

extensão por cátions monovalentes (Na+ e K+), bivalentes (Sr2+, Ba2+ e Pr2+) e 

trivalentes (Y3+). Já o OH- pode ser substituído por halogenetos ou íons 

carbonatos (95). 

 

2.4.1 Características químicas da hidroxiapatita 

A hidroxiapatita é um fosfato de cálcio hidratado do grupo mineral das 

apatitas. A hidroxiapatita estequiométrica (pura) possui a seguinte fórmula 

química: 

                             Ca10(PO4)6(OH)2 

com as seguintes porcentagens em peso: 39,9% Ca, 18,5% P e 3,38% OH, 

com uma razão Ca/P=1,67. 

Entretanto estas hidroxiapatitas puras ou estequiométricas não estão 

presentes em sistemas biológicos. As hidroxiapatitas biológicas têm sido 
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descritas como apatitas deficientes de cálcio, não estequiométricas, impuras, ou 

em alguns casos, como no esmalte dentário, hidroxiapatitas carbonatadas (132). 

Na sua forma natural, ou seja, quando encontrada na natureza, a 

hidroxiapatita é precariamente cristalina, os cristais têm formas de agulhas, 

bastonetes ou placas medindo aproximadamente de 30 Å a 50 Å de largura e até 

600 Å de comprimento (133).  

2.4.2 Estrutura e características cristalográficas da hidroxiapatita 

Em 1926, estudos de difração de raios x e análise química identificaram a 

hidroxiapatita como o principal composto da fase mineral de tecidos 

mineralizados como osso, esmalte e dentina (134). No entanto, somente depois 

de trinta anos, que a estrutura da hidroxiapatita foi primeiramente descrita (135). 

A partir de um mineral, Beevers et. al mostraram as posições atômicas do cristal. 

Mais tarde, a partir de uma hidroxiapatita sintética, Kay et al. complementaram 

os achados (136). 

O termo estrutura cristalina refere-se a um conjunto de átomos (pontos) 

periodicamente distribuídos no espaço, formando uma rede. A rede possui uma 

estrutura tridimensional onde acontece a repetição, nas 3 direções, de uma 

unidade estrutural básica denominada célula unitária. Esta unidade é 

representada por um paralelepípedo constituído por diversos nós. Cada nó se 

movimenta segundo 3 eixos a, b e c,sendo, α, β e γ os ângulos entre os eixos. A 

célula unitária é definida segundo estes 6 parâmetros: 3 axiais (a, b e c) e 3 

angulares (137) (Figura 2.2). 
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Figura 2.2-  Esquema mostrando a célula unitária de uma rede cristalina, seus parâmetros de distinção e a 

rede cristalina ao lado com a repetição das células unitárias (137) 

 

Existem 7 tipos de células unitárias com parâmetros diferentes, 

correspondendo aos 7 sistemas cristalinos. As redes descritas por estes 

sistemas podem ser primitivas (quando todos os pontos reticulares estão 

localizados no vértice do paralelepípedo que constitui a célula) ou não primitivas. 

As redes podem ser classificadas em P, R, F, I e C, sendo P e R primitivas e F, I 

e C não primitivas: 

P — célula unitária primitiva, ou simples, onde todos os pontos reticulares 

estão localizados nos vértices do paralelepípedo que constitui a célula; 

R — célula unitária primitiva com eixos iguais e ângulos iguais, ou 

hexagonal, tendo, para além dos pontos que determinam os vértices, pontos 

duplamente centrados no corpo 

F — célula unitária centrada nas faces ou face centrada, apresentando 

além dos pontos localizados nos vértices, um ponto adicional no centro de cada 

face da célula.  

I — célula unitária centrada no corpo ou de corpo centrado, tendo, para 

além dos pontos que determinam os vértices, um ponto reticular no centro da 

célula. 

C — centrada em uma única face (A, B ou C), um ponto adicional no centro 

de um tipo de face 

A combinação dos 7 tipos de sistemas cristalinos com os tipos de rede dão 

origem aos 14 tipos de Redes de Bravais (138)(Quadro 2.1). 
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Quadro 2.1 -Os sete sistemas cristalinos, com seus respectivos parâmetros de rede e tipos de Rede de     
Bravais 

Sistemas 

cristalinos 

Parâmetros 

Angulares 

Parâmetros de 

Aresta 

Rede de 

Bravais 

Triclínico α ≠ β ≠ γ ≠ a ≠ b ≠ c P 

Monoclínico α = β = 90º ; γ>90° a ≠ b ≠ c P, C 

Ortorrômbico α = β = γ = 90º a ≠ b ≠ c P, C, I , F 

Tetragonal α = β = γ = 90º a = b ≠ c 

(a1=a2≠c) 

P, I 

Trigonal α = β = γ ≠ 90º a = b = c P (R) 

Hexagonal α = β = 90º; γ = 
120º 

a = b ≠ c 

(a1=a2=a3≠c) 

P 

Cúbico α = β = γ = 90º a = b = c P, I, F 

 

A simetria de um cristal é uma propriedade importante na sua descrição. 

Um dos elementos que descreve a simetria de um cristal é seu eixo de rotação. 

Nas redes cristalinas tridimensionais podem existir eixos de rotação binários (2), 

ternários (3), quaternários (4) e senários (6). Outra operação de simetria possível 

nas redes cristalinas é a reflexão num plano de modo especular que, quando 

ocorre é representado pela letra m. Através da combinação da reflexão em um 

plano de simetria com um deslizamento associado a uma dada translação 

obtêm-se a operação de simetria denominada deslizamento e representada 

pelas letras a, b e c. Em cristalografia, o grupo espacial de um cristal descreve 

como ocorre a simetria deste. Existem 230 tipos de grupos espaciais. O tipo de 

simbologia mais utilizado para descrever o grupo espacial de um cristal é o de 

Hermann-Mauguin, no qual o símbolo é composto de 4 elementos: o primeiro 

descreve o tipo de Rede de Bravais (P, R, F, I ou C) e os outros três, os tipos de 

elementos de operação de simetria presentes (138). 

A hidroxiapatita, quando pura e estequiométrica, apresenta uma estrutura 

monoclínica com o espaçamento do grupo espacial P21/b(onde P indica que a 

rede de Bravais é primitiva, 2 significa eixo rotacional de ordem 2 (360/2= 180 

graus, portanto rotação de 180 graus), 1 subscrito significa deslocamento de 1/2, 

ou seja, deslocamento de meia célula unitária, também chamado de operação 

eixo parafuso, e /b significa plano de deslizamento na direção do vetor b). No 
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entanto, quando aquecidas a temperaturas acima de 250°C, acontece a 

transição alotrópica da forma monoclínica para hexagonal (117, 139). Além 

disso, o aumento da temperatura, faz com que haja uma maior difusão de 

substâncias dentro da amostra, permitindo que o material amorfo existente no 

meio possa aderir aos cristais, provocando o crescimento deste e aumentando 

assim a sua cristalinidade (140). 

Algumas impurezas, ou substituições parciais da hidroxila por íons cloreto 

ou fluoreto, estabilizam a forma hexagonal a temperatura ambiente. Por esse 

motivo, a hidroxiapatita estequiométrica não ocorre em sistemas biológicos, 

sendo sempre encontrada na conformação hexagonal (141). A hidroxiapatita 

encontrada na natureza pode conter pequena quantidade, cerca de 3% em 

massa, de íons trivalentes (íons terras raras), exercendo efeito estabilizador 

(142). 

Quando a hidroxiapatita apresenta estrutura pertencente ao sistema 

hexagonal, o grupo espacial é P63/m, onde P indica que a rede de Bravais é 

primitiva, 6 significa eixo principal rotacional de ordem 6 (360/6= 60 graus, 

portanto rotação de 60 graus), 3 subscrito significa deslocamento de 3/6 (=1/2) 

na direção do eixo principal que é de ordem 6, ou seja, deslocamento de meia 

célula unitária, também chamado de operação eixo parafuso, e /m significa plano 

perpendicular, portanto, perpendicular ao eixo principal de ordem 6. As 

dimensões de sua célula cristalina são de a=b=0,9423 e c=0,6875 nm (valores 

válidos para hidroxiapatita pura preparada por reação de estado sólido ou 

precipitação e sinterização a 1100°C). Na Figura 2.3 podemos observar uma 

representação da estrutura cristalina da hidroxiapatita (95, 143).  
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Figura 2.3- Estrutura cristalina da hidroxiapatita (117) 

 

A sua célula unitária consiste em grupos PO4, Ca e OH, empacotados 

juntos em um arranjo como visto na Figura 2.4. 

A célula unitária hexagonal da hidroxiapatita contém 10 íons cálcio 

localizados em sítios não equivalentes, quatro no sítio 1, tetraédricos 

(denominado Ca1) e seis no sítio 2, octaédricos (Ca2). Os íons cálcio no sítio 1 

estão alinhados em colunas, enquanto no sítio 2 estão em triângulos equiláteros 

perpendiculares à direção c da estrutura. Os cátions do sítio Ca1 estão 

coordenados a 6 átomos de oxigênio pertencentes a diferentes tetraedros de 

PO4 e também a 3 outros átomos de oxigênio distantes. A existência de dois 

sítios de cálcio traz consequências importantes para as hidroxiapatitas que 

contém impurezas catiônicas, pois suas propriedades estruturais podem ser 

afetadas dependendo do sítio ocupado pelo cátion da impureza (144-146). 
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Figura 2.4- Representação gráfica da célula unitária da hidroxiapatita (93) 

 

Os átomos de cálcio e fósforo formam um arranjo hexagonal no plano 

perpendicular ao eixo cristalino c. Colunas constituídas pelo empilhamento de 

triângulos equiláteros de íons O2- e Ca2+ estão ligadas entre si por íons fosfato. 

Os átomos de oxigênio dos íons hidroxila estão situados a 0,9 Å abaixo do plano 

formado pelos triângulos de cálcio e a ligação O-H forma um ângulo de 

aproximadamente 30° com a direção c. Dos quatro átomos de oxigênio que 

constituem o grupo fosfato, dois estão situados em planos perpendiculares à 

direção c e os outros dois paralelos a esta direção (90, 93, 95, 147). 

A estrutura da hidroxiapatita tem sido muito estudada, porém, a ocupação 

dos locais e configuração dos íons OH- ainda não se encontra bem estabelecida. 

E este obstáculo deve-se à dificuldade na obtenção de monocristais para análise 

por difração de raios X (148). 

Através da análise por difração de raio-x é possível identificar a 

cristalinidade e a estrutura de rede do cristal. Na Figura 2.5 podemos observar 

os padrões de difração de diversos tipos de apatita. 
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Figura 2.5- Padrão de difração de diversas apatitas (117) 
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2.4.3 Não estequiometria da hidroxiapatita 

Uma das características da hidroxiapatita é a sua multiplicidade de 

composições não estequiométricas. A hidroxiapatita estequiométrica possui 

razão Ca/P=1,67 e um teor de água =1,79 em peso. 

A fórmula genérica utilizada para a hidroxiapatita não estequiométrica está 

representada abaixo: 

 

                     Ca10-x(HPO4) x(PO4)6-x(OH)2-x.nH20 

                                   0<x<1 e n=0-2,5 

 

Nesta fórmula é levada em consideração uma deficiência em cálcio (149), 

sendo o balanço total de carga compensado pela introdução de íons H+ e a 

formação de moléculas de água. Além disso, leva-se em consideração também 

que outras espécies iônicas como H3O
+, HPO4

-, HPO4
2- possam ser 

incorporadas durante o processo de síntese por via úmida, além dos íons Ca2+, 

PO4
3- e OH-. Assume-se ainda a possibilidade de substituição de íons Ca2+ e 

PO4
3- por íons H3O

+, HPO4
- e HPO4

2-, respectivamente, na rede cristalina da 

hidroxiapatita (150). 

Esta multiplicidade de composições não estequiométricas está diretamente 

relacionada com a capacidade de a estrutura da hidroxiapatita permitir 

substituições catiônicas e aniônicas com facilidade, característica esta comum a 

todos os minerais pertencentes a família das apatitas (151). Cada elemento 

membro da hidroxiapatita pode fazer uma série de substituições isomórficas 

catiônicas ou aniônicas, levando à formação de correspondentes isomórficos. As 

substituições podem ser isoiônicas ou heteroiônicas (112). 

Geralmente, as substituições na estrutura da hidroxiapatita ocorrem nos 

grupos (OH), (Ca) ou (PO4) e resultam em alterações nos parâmetros de rede e 

em algumas propriedades como solubilidade e morfologia, no entanto, sem 

alteração significativa na simetria hexagonal. Por exemplo, na substituição do 

grupo OH pelo flúor, no caso da fluorapatita, há diminuição na solubilidade, 

porém sem alteração da simetria hexagonal. Já, no caso das cloroapatitas, 
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ocorre a perda da simetria hexagonal, exibindo esta, uma simetria monoclínica 

(112). 

Essas substituições, portanto, podem alterar a cristalinidade, parâmetros 

de rede, dimensões dos cristais, textura superficial, estabilidade, bioatividade, 

biocompatibilidade, propriedades de adsorção e solubilidade da estrutura da 

hidroxiapatita, sem que necessariamente ocorra significante mudança na 

simetria hexagonal da estrutura do cristal (90, 144). 

De acordo com Souza, em 2010, diferentes fases de fosfatos de cálcio 

podem ser estabilizadas ou desestabilizadas pela presença de cátions e ânions, 

sendo ou não incorporados de forma significativa à estrutura cristalina e, dessa 

forma, influenciando nos processos de nucleação e crescimento subsequente do 

cristal. Dentre as numerosas possibilidades de substituições iônicas que a 

estrutura de hidroxiapatita pode sofrer, as que apresentam extrema importância 

são as substituições dos grupos aniônicos da hidroxiapatita pelo íon carbonato 

(CO3
2-) (152). 

O carbonato pode fazer substituições tanto no grupo OH quanto no grupo 

fosfato (PO4), denominadas como substituições do tipo A e B, respectivamente. 

Estas duas possibilidades de substituições possuem efeitos opostos nos 

parâmetros de rede (eixos a e c). A substituição do tipo A causa uma expansão 

do eixo a e uma contração no eixo c, enquanto a substituição do tipo B causa 

uma contração do eixo a e uma expansão do eixo c (125). 

A presença de íons carbonato na estrutura da hidroxiapatita provoca um 

aumento da solubilidade dos cristais de apatita e alteram a cristalinidade da 

estrutura e tamanho do cristal. A formação de cristais de menor tamanho 

provoca aumento na área superficial destes e consequente aumento na taxa de 

dissolução e alargamento dos picos de difração (90, 95). 

O Ca2+ também sofre substituições, geralmente por metais como Pb2+, 

Cd2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, Fe2+ e Co2+ e este tipo de substituição é conhecido como 

isovalente, já que a carga é idêntica (146). Mas também é possível ocorrer 

substituições heterovalentes quando, por exemplo, o elemento Ca2+ é 

substituído pela combinação M+ + M3+ (153).  

Os grupos hidroxila são substituídos geralmente por halogenetos como 

fluoreto, cloreto e brometo. Estas substituições podem alterar parâmetros de 
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rede, cristalinidade, estabilidade de estrutura, dimensões e textura superficial 

dos cristais (146). 

Já o grupo PO4 além de ser substituído por carbonato pode também sofrer 

substituições pelo tetraedro contendo vanádio, levando à formação de 

vanadatoapatita e também à formação de soluções sólidas de substituição (154). 

2.4.4 Solubilidade da hidroxiapatita 

A hidroxiapatita é solúvel em soluções ácidas, mas, sempre se apresenta 

insolúvel em soluções alcalinas e fracamente solúvel em água destilada. No 

entanto, é possível aumentar a solubilidade da hidroxiapatita em água destilada 

através da adição de eletrólitos. Além disso, a solubilidade pode ser modificada 

pela presença de aminoácidos, proteínas, enzimas e outros compostos 

orgânicos. No entanto, a taxa de solubilidade depende diretamente da forma, 

porosidade, tamanho do cristal, cristalinidade, presença de defeitos, etc. A 

solubilidade da hidroxiapatita não cristalina e deficiente de cálcio, por exemplo, é 

menor quando comparada à hidroxiapatita pura e estequiométrica. Por isso, 

através dos diferentes métodos de síntese de hidroxiapatita, pode-se obter um 

mineral desde o praticamente absorvível até o não absorvível em meios 

fisiológicos (117). 

2.5 Hidroxiapatita nanoparticulada 

O prefixo ”nano” significa anão em grego. Na linguagem científica, usamos 

este prefixo para uma unidade equivalente a uma medida de 10-9 unidades de 

metro (155). Por isso, quando falamos de materiais nanoestruturados estamos 

nos referindo a materiais com dimensões extremamente pequenas. 
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A nanociência pode ser considerada como área do conhecimento que 

estuda sistemas com estruturas que exibem propriedades físicas, químicas e 

biológicas novas ou alteradas devido a diminuição de seu tamanho à ordem de 

nanômetros, em pelo menos uma de suas dimensões (156) (157).  

Segundo o SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly 

Identified Health Risks) de 2007, define-se nanomaterial ou nanoestrutura ou 

nanopartícula como qualquer estrutura que apresente pelo menos uma 

dimensão na ordem de 100nm ou menos, seja no comprimento, largura ou 

espessura (155, 157, 158). Esta definição é importante uma vez que “nano” não 

significa apenas menor que “micro”. Quando o termo é utilizado corretamente, 

nanotecnologia está relacionada apenas dentro desta escala de dimensão, e isto 

é extremamente relevante do ponto de vista biológico e dos fenômenos 

relacionados aos biomateriais em nanotecnologia (158). 

Nanotecnologia pode ser definida como a aplicação destas novas 

propriedades adquiridas pelas nanoestruturas nas mais diversas possibilidades 

de utilização (157). 

Nas últimas décadas, tem sido observado um crescente número de 

pesquisas envolvendo materiais nanoestruturados. No entanto, a utilização 

destes materiais nanoestruturados não é tão recente. É possível identificar a 

presença da nanotecnologia em períodos remotos da história da humanidade. 

Há aproximadamente 4000 a.c. os alquimistas egípcios utilizavam partículas de 

ouro em suspensão com tamanho de 1-100nm para estimular a mente e 

restaurar a juventude e denominavam tais partículas como “elixir de ouro” ou 

“elixir da longa vida” (157). Embora sem saber, há milênios, os chineses já 

aplicavam a nanotecnologia ao utilizarem nanopartículas de carvão em solução 

aquosa para produzir tinta nanquim. Já na Europa, o colorido dos vitrais de 

igrejas medievais era resultado da formulação do vidro com nanopartículas de 

ouro. Os romanos também fazem parte deste grupo de pioneiros da 

nanotecnologia, o famoso Cálice de Licurgo do século IV d.c. exibia uma cor 

verde quando a luz era refletida e vermelha quando a luz era transmitida, graças 

à presença de nanopartículas de ouro e prata no vidro de sua composição, já 

que a luz ao bater no vidro faz os metais ali contidos vibrarem de maneira 

diferente dependendo da posição do observador (157, 159). Mas somente no 

século XIX Michael Faraday descobriu a relação entre as alterações nas 



43 
 

propriedades ópticas e o tamanho das partículas de ouro, observando que o 

tamanho das partículas influenciava na absorção de luz. Em sua forma natural o 

ouro exibe uma coloração amarela, porém, dependendo do tamanho das 

partículas, ele pode se mostrar negro, rubi ou arroxeado. Assim, é possível obter 

materiais baseados em ouro em diferentes cores, dependendo do tamanho das 

partículas (159).  

Apesar da nanotecnologia estar presente na natureza há milhares de anos, 

o surgimento da nanociência e nanotecnologia como uma atividade científica 

ocorreu somente na década de 50, quando o físico americano Richard Feynman, 

durante uma conferência da Reunião da Sociedade Americana de Física, 

sugeriu a construção e manipulação, átomo a átomo, de objetos na escala 

nanométrica. E apenas na década de 80, quando Kroto descobriu os fulerenos 

(160) e, posteriormente, Iijima, a síntese dos nanotubos de carbono (161), que 

os temas nanociência e nanotecnologia, antes vistos como ficção, passaram a 

ser tratados com maior seriedade pela comunidade científica. 

As nanopartículas, devido ao seu tamanho, apresentam propriedades 

diferentes dos materiais usuais. A transição de micro para nano leva a inúmeras 

alterações nas propriedades eletrônicas, óticas e mecânicas do material, sem 

alterar a composição química (162, 163). Por exemplo, materiais semicondutores 

podem torna-se isolantes quando se apresentam em escala nanométrica (164). 

Esta aquisição de novas propriedades, é a principal motivação para o crescente 

aumento de estudos envolvendo o desenvolvimento e a utilização de materiais 

nanoestruturados, pois com novas propriedades surgem novas possibilidades de 

aplicações nas mais diversas áreas da ciência (162, 165). Assim, o enfoque das 

pesquisas em nanotecnologia tem sido controlar as propriedades dos materiais 

através de seu desenvolvimento dentro de uma escala de tamanho de 1 – 

100nm (166). E quando usamos os termos “criar e controlar’ estamos nos 

referindo à habilidade de trabalhar em nível atômico, molecular e 

macromolecular, objetivando a obtenção de materiais, dispositivos e sistemas 

cujas propriedades e aplicações são fundamentalmente novas e o produto final 

possui um melhor desempenho. Só é possível a fabricação de nanopartículas, 

nanocamadas, nanotubos e nanofios, devido à forma como estão organizados 

os átomos e moléculas (167). 
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Além de alterações nas propriedades físicas e químicas, uma 

consequência imediata à diminuição de tamanho é o grande aumento da área 

superficial (155). No caso das nanoesferas, quanto menor o diâmetro da 

partícula, maior é a quantidade de átomos na superfície, como mostra a Figura 

2.6 (168). 

 
Figura 2.6-  Porcentagens de átomos na superfície de acordo com o diâmetro da partícula (adaptado de 

Ichinose et al., 1992) 

 

Os cristais de hidroxiapatita presentes no corpo humano possuem tamanho 

tão pequeno que são considerados materiais nanoestruturados (169). Como os 

cristais de hidroxiapatita encontrados fisiologicamente nos tecidos duros são 

nanoscópicos, com formato de pratos ou bastões e com poucos nanômetros de 

espessura e dezenas de nanômetros de comprimento, acredita-se que a 

hidroxiapatita nanoparticulada, similar ao mineral natural, é a melhor opção para 

substituição óssea e regeneração (44, 170). Nas primeiras pesquisas realizadas 

com hidroxiapatita, a principal preocupação era com o controle da 

estequiometria da hidroxiapatita sintetizada. Entretanto, atualmente, com o 
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avanço da nanotecnologia, existe um considerável interesse para o controle não 

só da morfologia, mas também do tamanho (171). 

Hidroxiapatita nanoparticulada é definida como hidroxiapatita com tamanho 

do cristal de 1 - 100nm. As nanopartículas de hidroxiapatita possuem 

propriedades mecânicas como dureza superior, quando comparadas às 

micropartículas (172). Além disso apresentam maior área superficial, pois os 

átomos presentes na camada mais superficial possuem ligações insaturadas, 

fazendo com que a nano-hidroxiapatita apresente alta reatividade (173, 174). 

A hidroxiapatita já é considerada um ótimo biomaterial com excelentes 

propriedades, porém a literatura mostra que o tamanho da partícula influencia 

não só na formação dos tecidos duros como também nas propriedades 

intrínsecas do biomaterial como, por exemplo, na solubilidade e 

consequentemente, na biocompatibilidade (35, 36). 

HA nanoparticulada sintética tem sido utilizada em aplicações médicas 

desde 1970 (37). Devido a sua biocompatibilidade, bioatividade e 

osteocondutividade, tem ganhado, cada vez mais, ampla aceitação tanto na 

medicina como na odontologia (38). A HA nanoparticulada tem sido muito 

indicada para reposição de tecido ósseo, preenchimento de defeitos ósseos, 

guia de regeneração ou como recobrimento de superfície de implantes metálicos 

para acelerar o processo de cicatrização (39-41). Alguns experimentos 

envolvendo proliferação celular têm demonstrado que nanopartículas esféricas 

de HA apresentam maior biocompatibilidade quando comparada à HA com 

formato irregular, disponível comercialmente (175).  

Narayanan et al. demonstraram que a hidroxiapatita sintética tem sua 

osteocondutividade aprimorada se contiver cristais nanoestruturados (176). Além 

disso, os nanocristais de HA parecem aumentar as funções dos osteoblastos, 

diminuir a morte celular por apoptose, além de aumentar a proliferação e 

atividade de células ligadas ao crescimento ósseo (44, 177). Devido a sua maior 

área e rugosidade superficial, as nanopartículas de HA têm demonstrado melhor 

adesão celular e melhor interação celular com a matriz óssea (42, 44, 178).    

Estudos têm demonstrado que biomateriais a base de HA nanoparticulada 

são mais facilmente biodegradados (42, 43) e possuem maior bioatividade (44, 

45) quando comparados com as cerâmicas no tamanho “micro”. 
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Um estudo in vitro demonstrou que nanopartículas de HA com tamanho 

menor são capazes de simultaneamente reparar e prevenir lesões iniciais de 

erosão em esmalte comparadas com cristais de hidroxiapatita de maior tamanho 

(52). 

A liberação de íons cálcio pela nanopartículas de HA é também similar à 

apatita biológica e, significativamente, mais rápida quando comparada aos 

cristais de maior tamanho (179). 

Estudo utilizando dentifrícios que continham hidroxiapatita nanoparticulada 

mostrou maior efeito remineralizante em dentina bovina quando comparados a 

dentifrícios contendo fluoreto de amina (48). Outro estudo demonstrou redução 

do ritmo de progressão de lesão de cárie em esmalte quando aplicado dentifrício 

contendo 10% de hidroxiapatita (180). Suspensão contendo hidroxiapatita 

nanoparticulada a 10% mostrou ser capaz de remineralizar uma lesão de cárie 

inicial em esmalte de dente bovino (in vitro) (51). 

Além disso, um outro estudo mostrou que nanopartículas de HA e sílica 

possuem a capacidade de infiltrar a matriz de colágeno da dentina 

desmineralizada, formando assim um arcabouço adequado para a 

remineralização, uma vez que as partículas infiltradas parecem agir como 

sementes entre a matriz de colágeno criando um ambiente apropriado para o 

crescimento mineral (55). 

O tamanho, a morfologia e a estrutura das partículas de HA possuem um 

efeito significativo na resposta biológica, não apenas em termos de bioatividade, 

mas também na biocompatibilidade. Sendo assim, é de extrema importância o 

conhecimento do método de síntese e das características da partícula 

sintetizada antes de aplicá-las no organismo (181-187). 
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2.6 Rotas de síntese da hidroxiapatita 

A hidroxiapatita pode ser obtida a partir de ossos e dentes humanos ou de 

outra espécie animal, por transformações de materiais naturais, como também 

nos esqueletos minerais dos corais e equinodermos, mas também pode ser 

sintetizada artificialmente (188). 

Atualmente, um grande número de técnicas são desenvolvidas para a 

síntese do pó de hidroxiapatita devido ao número crescente de aplicações (189).  

A hidroxiapatita pode se apresentar em diferentes formas, porosidades, 

tamanho de cristal, cristalinidade e defeitos cristalinos que interferem na 

solubilidade, capacidade de reabsorção deste material pelo organismo, alterando 

assim sua bicompatibilidade. O método de síntese adotado e o tratamento 

térmico posterior podem levar ao aparecimento ou não de outras fases de 

compostos de fosfato de cálcio, podendo comprometer algumas de 

características como a osteocondução, a integridade e eficiência mecânica em 

função da solubilidade. Portanto, as propriedades da hidroxiapatita são 

fortemente dependentes do método de síntese. A escolha e o controle da 

metodologia adotada no preparo da hidroxiapatita sintética depende da 

finalidade para a qual esta será utilizada, pois através de modificações no 

método de síntese, podem-se alterar características do produto final.  

Grande parte dos condutores de prótons são instáveis a temperaturas 

maiores que 150°C e possuem baixa condutividade elétrica. Hidroxiapatitas 

deficientes em cálcio e com uma baixa relação Ca/P, apresentam propriedades 

elétricas e características estruturais que as tornam capazes de atuar como 

condutores de prótons e sensores de gás (129, 190).  

Para aplicação clínica da hidroxiapatita como substituto ósseo, é 

necessário preparar pós de HA que apresentem boas propriedades mecânicas, 

pequeno tamanho de grão, área superficial aumentada e baixo grau de 

aglomeração de partículas (129). 

A hidroxiapatita pode ser sintetizada a partir de reações em meios aquosos 

ou métodos de via úmida (síntese hidrotérmica, processo sol-gel, precipitação e 

neutralização) e não aquosos ou secos (reação em estado sólido e método 
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mecanoquímico) (90, 95). Dependendo da técnica escolhida e através de 

modificações nestes métodos “clássicos” de síntese pode-se alterar 

características morfológicas, estequiométricas, cristalinidade e relação Ca/P 

(131, 170, 191). 

  

 

 

 

2.6.1 Reações em meios não aquosos ou métodos secos 

Este tipo de método não utiliza solventes. De acordo com a literatura, as 

características do pó sintetizado por este método não são muito influenciadas 

pelos parâmetros utilizados durante o processo de síntese, por isso, os métodos 

secos não requerem controle preciso das condições, sendo este método 

apropriado para produção em massa de pó de cristais (192) porém com baixa 

reprodutibilidade. 

 

 

2.6.1.1 reação em estado sólido  

 

 

É um método considerado relativamente simples e de baixo custo, por isso 

muito utilizado para a produção de grandes quantidades de pó de HA (193-196).  

É um método de interdifusão de íons a partir de partículas sólidas gerando 

um produto por um mecanismo baseado na difusão e nucleação. No caso dos 

fosfatos de cálcio, este processo exige temperaturas acima de 950°C para 

ocorrer a mistura mecanicamente homogênea dos compostos de cálcio e fosfato 
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(90, 197). Em um processo típico, os precursores são previamente moídos e 

então calcinados a uma temperatura muito alta (1000°C) (193). À temperatura 

elevada ocorre a mobilidade iônica proporcionando o processo de difusão sólido-

sólido. Podem ser utilizados como precursores, elementos químicos de vários 

tipos que contenham Ca e fosfato ou então simplesmente um sal de CaP 

preparados previamente. A alta temperatura de calcinação leva a formação de 

uma estrutura bem cristalina, porém com baixa solubilidade. No entanto, o pó 

sintetizado por este método geralmente apresenta heterogeneidade na sua 

composição, podendo apresentar outras fases de compostos de fosfato de cálcio 

devido ao pequeno coeficiente de difusão dos íons no interior da fase sólida 

(194, 195). 

Reações em fase sólida geralmente dão origem a produtos com alta 

cristalinidade, razão Ca/P variável, cristais com tamanho da ordem de 

micrômetros e morfologia variada (193-196, 198). A grande desvantagem é a 

necessidade de manutenção de temperaturas relativamente altas por um longo 

período de tempo. Outra desvantagem é que as estruturas obtidas por este tipo 

de síntese possuem tamanho e morfologia de partícula não uniforme, além de 

ser um método sem reprodutibilidade. 

As reações de síntese de hidroxiapatita por reações no estado sólido 

basicamente são (90): 

 

6CaHPO4 + 4Ca(OH)2                                        Ca10 (PO4)6(OH)2 + 6 H2O 

       Monetita                                                                  Hidroxiapatita 

3Ca3(PO4)2 + Ca(OH)2                                              Ca10 (PO4)6(OH)2 + H2O     

         TCP-β                                                                    Hidroxiapatita 

CaP2O7 + CaCO3                                                       Ca10 (PO4)6(OH)2  

Cálcio fosfórico + carbonato de cálcio                            Hidroxiapatita 

Ca3(PO4)2 + CaCO3                                                                                     Ca10 (PO4)6(OH)2  

Fosfato de cálcio + carbonato de cálcio                            Hidroxiapatita 
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2.6.1.2 método mecanoquímico 

 

 

O método mecanoquímico é um processo simples de reação não aquosa, 

que consiste em síntese no estado sólido, porém se aproveita da perturbação 

das ligações de espécies superficiais. Ao contrário da reação de estado sólido, 

onde partículas heterogêneas e com formato irregular eram geralmente 

sintetizadas, os cristais sintetizados pelo método mecanoquímico apresentam 

uma estrutura bem definida. E isto ocorre graças à perturbação das espécies 

ligadas à superfície resultante da pressão aplicada, melhorando as reações 

termodinâmica e cinética entre os sólidos (199-203). Este método possui baixo 

custo, produz partículas com alta cristalinidade, normalmente não 

estequiométricas, morfologia diversa e tamanho da ordem de nanômetros (199-

205). 

As principais variáveis deste tipo de método incluem reagentes utilizados, 

tipo de meio de moagem, o tipo e diâmetro de bolas do moinho de bolas, a 

duração da moagem e os intervalos de pausa e a velocidade de rotação (202, 

205-210). 

2.6.2 Reações em meios aquosos ou método via úmida 

As partículas sintetizadas pelos métodos não aquosos são de um modo 

geral irregulares no formato e grandes no tamanho. Por isso, métodos aquosos 

têm sido convencionalmente aplicados para sintetizar HA em escala nanométrica 

e com morfologia regular. Este é o método mais utilizado pela comunidade 

científica, já que apresenta como principal vantagem a habilidade de controlar a 

morfologia e o tamanho médio das partículas, cujas propriedades se enquadram 

nos requisitos de biocompatibilidade. No entanto, este método também possui 

desvantagens, entre elas está a baixa temperatura de síntese comparada com 
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os métodos secos, resultando no aparecimento de diferentes fases de fosfato de 

cálcio além da hidroxiapatita e/ou partículas com baixa cristalinidade. Além 

disso, vários íons presentes na solução aquosa podem ser incorporados na 

estrutura do cristal levando a sinais de impureza (192). Em métodos aquosos, a 

temperatura geralmente não excede os 100°C e podem ser sintetizados cristais 

de tamanhos manométricos (93). Quando utilizamos os métodos aquosos, a HA 

obtida geralmente é deficiente em cálcio (90). E como são produzidas em baixas 

temperaturas possuem baixa cristalinidade e tamanho menor dos cristais 

(nanométricos), características similares às do tecido ósseo e dentários, 

tornando-as mais interessantes para aplicações biológicas (146).  

Os métodos aquosos podem envolver reações ácido-base de neutralização 

ou reações entre sais de fosfato e cálcio. Dentre os métodos aquosos nós temos 

como os mais utilizados pela comunidade científica: método de precipitação, 

método por hidrólise, método sol-gel e método hidrotermal. 

 

2.6.2.1 método de precipitação 

Entre os métodos aquosos, o método de precipitação é considerado o mais 

simples e, por isso, o mais utilizado. Este método é baseado no fato de que, a 

partir de soluções aquosas contendo íons de Ca2+, PO4
3- e OH-, à temperatura 

ambiente e pH=4,2, a HA é a menos solúvel e geralmente a mais estável fase de 

fosfato de cálcio, levando assim à formação de cristalitos insolúveis de HA (170, 

211-216). No entanto, a reação pelo método de precipitação geralmente é 

conduzida com valores de pH mais altos que 4,2 e temperaturas em um intervalo 

entre a temperatura ambiente e a temperatura próxima ao ponto de ebulição da 

água (217-219). 

Para a produção de partículas de HA a precipitação química pode ser 

realizada utilizando vários tipos de reagentes contendo cálcio e fosfato, como 

por exemplo: hidróxido de cálcio ou nitrato de cálcio como fontes de íons Ca2+ e 

ácido ortofosfórico ou diamônio hidrogenofosfato como fontes de PO4
3- (129, 

131, 192, 220-222). 

Os dois tipos de reações mais comuns para precipitar CaP foram baseados 

em métodos desenvolvidos por Rathje em 1939 (método de titulação) e Hayek e 
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Newesely em 1963 (90). O método de Rathje consiste em adicionar gota a gota 

ácido fosfórico a uma suspensão, sob agitação, de hidróxido de cálcio de acordo 

com a reação abaixo: 

 

10 Ca(OH)2 + 6 H3PO4                      Ca10(PO4)6(OH)2 +18 H2O 

 

O método de Hayek e Newesely consiste em uma reação entre nitrato de 

cálcio e fosfato de amônio com a adição de hidróxido de amônio. A principal 

desvantagem deste método é a contaminação do produto final pelo íon nitrato, 

requerendo lavagens intensivas para sua remoção. Este método acontece de 

acordo com a reação abaixo: 

 

10 Ca(NO3)2 + 6 (NH4)2HPO4 + 8 NH4OH         Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 NH4NO3 + 6 H2O 

A maior dificuldade dos métodos de precipitação é o controle das variáveis 

que influenciam a reação de precipitação, ou seja, pH, temperatura, razão Ca/P 

dos reagentes podendo levar a produtos finais com diferentes estequiometrias, 

cristalinidade e morfologia, contribuindo para diferentes comportamentos in vivo 

e in vitro (170). Dentre os parâmetros do processo de precipitação que 

necessitam de uma atenção maior pode-se citar o pH, temperatura de obtenção, 

concentração molar dos reagentes, tempo de agitação, tempo de 

envelhecimento e a velocidade de titulação, esta última está diretamente 

relacionada à cinética de reação. Essas são as variáveis críticas para pureza e 

características cristalográficas do material obtido (90). A composição dos 

reagentes está relacionada à pureza do material, que pode ou não apresentar 

íons inesperados na rede, além de diferenças nas características morfológicas e 

cristalográficas. A velocidade de gotejamento ou titulação influencia a taxa de 

nucleação, ou seja, a adição lenta de íons fosfato na solução de cálcio 

proporciona menor taxa de nucleação e maior taxa de crescimento, implicando 

em obtenção de partículas maiores (223).  

As partículas produzidas por este método são geralmente não 

estequiométricas, com baixa cristalinidade, morfologia irregular, porém 

nanométricas (224-226). As partículas sintetizadas podem ter formato tipo 

agulha/esférica ou nanobastões (227). 
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O método de precipitação é simples e de baixo custo entretanto, o controle 

do processo de preparação é difícil e as partículas sintetizadas facilmente se 

agregam. Esta agregação tem sido superada pela adição de dispersantes 

orgânicos, polímeros ou tensoativos (227). 

Recentemente, Paz et al. reportou o uso de soluções supersaturadas de 

cálcio como uma forma de biomimetizar o processo de preparação das 

nanopartículas de HA. Além disso, este estudo mostrou que a morfologia, 

cristalinidade e distribuição de tamanho das nanopartículas resultantes são 

extremamente dependentes do método de síntese e do tempo de 

envelhecimento das partículas (228). 

 

 

2.6.2.2 Método de hidrólise 

 

 

As nanopartículas de HA podem ser sintetizadas através da hidrólise de 

outras fases de CaP, como monetita ou fosfato dicálcico anidro - CaHPO4, 

brushita ou fosfato dicálcico dihidratado - CaHPO4.2H2O) e whitlockita ou fosfato 

tricálcico – β-TCP – Ca3(PO4)2 (192).  Antigamente, utilizava-se também OCP ou 

fosfato octocálcico para as reações de hidrólise, porém atualmente para a 

síntese de HA não se tem mais utilizado, provavelmente devido a sua baixa 

velocidade de hidrólise e também à capacidade do OCP em incorporar 

impurezas (229, 230). 

Este método é utilizado geralmente quando se deseja transformar um CaP 

disponível comercialmente ou então já preparado em HA. Apresenta um alto 

custo, as partículas sintetizadas possuem morfologia diversa, cristalinidade e 

tamanho variável, no entanto são estequiométricas (229-234). 

Entre os sais de fosfato de cálcio, as fases ácidas como a monetita e a 

brushita são termodinamicamente menos estáveis em pH acima de 6 - 7 e são 

transformadas em uma fase mais estável como, por exemplo, a HA (232-236). 
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2.6.2.3 método de sol-gel 

 

 

A técnica de sol-gel foi um dos métodos pioneiros dentre as vias aquosas 

de síntese de HA. Este processo é um método químico via úmida, o qual 

dispensa a utilização de alto vácuo e temperaturas elevadas. Tem como 

vantagens a mistura dos reagentes em nível molecular, melhorando a 

homogeneidade química do pó sintetizado (237-240). Geralmente são exigidas 

temperaturas elevadas (acima de 1000°C) para a sinterização de cristais de HA 

por outros métodos aquosos, enquanto que para este método temperaturas 

menores são suficientes para a calcinação e sinterização da HA, levando a uma 

diminuição da degradação durante a sinterização. Outra vantagem é que as 

partículas sintetizadas através deste método geralmente exibem estequiometria, 

área superficial aumentada e menor tamanho de partículas (nanométrico) (241-

245).  

Um estudo realizado in vitro demonstrou melhor reabsorção da HA 

sintetizada por sol-gel (similar a apatita biológica) em relação ao pó convencional 

da HA (246). Entretanto, este método tem como principal desvantagem a 

geração de uma segunda fase, o óxido de cálcio (CaO). Estudos mostram o 

óxido de cálcio como prejudicial à biocompatibilidade da HA e portanto, deve se 

ter o cuidado de remover todo o CaO, lavando o pó com solução ácida 

(principalmente HCl) ou modificando o procedimento de síntese, através do 

aumento do tempo de envelhecimento por exemplo (247-249). 

 O processo sol-gel convencional envolve uma transição do sistema 

sol para um sistema gel. A escolha dos precursores e solventes para a obtenção 

do sol deve ser feita optando pela utilização dos reagentes mais reativos, que 

em geral são os alcóxidos dos respectivos cátions e ânions que devem compor a 

fase inorgânica final desejada. Os precursores geralmente são solúveis em 

álcoois e as reações de hidrólise e condensação do precursor permitem a 

formação de partículas de tamanho coloidal (sol) homogêneo e posterior 

formação da rede tridimensional (gel). Podem ser utilizados alcóxidos de metais 

ou sais de metais como precursores.  Os alcóxidos apresentam alto custo, o que 
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encarece o método (250-254). No entanto, para a síntese de hidroxiapatita, os 

alcóxidos de cálcio e fósforo não são os precursores mais indicados. Os 

precursores mais indicados são o ácido fosfórico e o nitrato de cálcio que são 

solúveis em álcool e água, minimizando o problema de elevada volatilidade do 

solvente e baixa reatividade dos precursores quando se utiliza trietil fosfato por 

exemplo (189). Os precursores são utilizados para a preparação da rede 

inorgânica tridimensional através da mistura destes em um solvente aquoso ou 

orgânico seguido de envelhecimento a temperatura ambiente, gelificação, 

secagem em um prato quente e remoção dos resíduos orgânicos do gel seco 

resultante, através da utilização de um tratamento térmico posterior (calcinação) 

(250-254).  

Na fase de solução, a reação entre os precursores de cálcio e fosfato 

ocorre lentamente, por isso é necessário um longo período de envelhecimento 

para a formação da fase apatita. Além disso, o tratamento térmico posterior 

também influencia bastante na formação de HA pura, pois ele deve ser capaz de 

eliminar resíduos orgânicos, produtos gasosos e moléculas de água do gel 

poroso (240, 251, 255). Um tempo de envelhecimento insuficiente e/ou uma 

gelificalção não controlada e tratamento térmico podem acarretar na geração de 

várias impurezas, principalmente CaO (óxido de cálcio), Ca2P2O7 (pirofosfato de 

cálcio), Ca3(PO4)2 (fosfato tricálcico) e CaCO3 (carbonato de cálcio) (247, 248). 

Além disso, a taxa de geleificação, a natureza do solvente, a temperatura e o pH 

empregado durante o processo são extremamente dependentes da natureza 

química dos reagentes utilizados na síntese por sol-gel. Assim como em outros 

métodos aquosos, diversos tipos de precursores (fontes de cálcio e fosfato) 

podem ser empregados. Os mais utilizados são dietóxido de cálcio ou nitrato de 

cálcio reagindo com trietilfosfito ou trietilfosfato, em solução aquosa ou em 

solução orgânica (252, 254, 256, 257). 

Um representação geral da reação que ocorre durante a síntese por 

método sol-gel é a seguinte: 

 

6 Ca(NO3)2 + 6 (C2H5O)3P(O)                     Ca10(PO4)6(OH)2 + subprodutos 

 

Um estudo que sintetizou nanopartícula de HA utilizando a reação 

representada acima, mostrou que a rápida gelificação gerou maior quantidade 
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de CaO enquanto a gelificação lenta resultou em menores quantidades de CaO 

que pode ser facilmente removido por lavagens com água destilada (248). 

 

 

2.6.2.4 método hidrotermal 

 

 

O método hidrotermal é considerado um dos mais comuns para a síntese 

de hidroxiapatita e como o próprio nome já diz, utiliza reações químicas em 

soluções aquosas sob elevada temperatura e pressão para facilitar a 

precipitação dos cristais (258).  

O método hidrotermal também pode ser considerado como um método de 

precipitação no qual a fase de envelhecimento é conduzida sob alta temperatura, 

geralmente acima do ponto de ebulição da água, dentro de uma autoclave ou 

recipiente de pressão (259-265).  

O método hidrotermal geralmente produz partículas unidimensionais como, 

por exemplo, partículas com formato de nanotubos ou agulhas, possuindo 

capacidade de induzir crescimento em uma das dimensões. No entanto sínteses 

de partículas com outras morfologias, através da utilização de condições 

específicas e/ou aditivos, também têm sido reportada. O método hidrotermal é 

considerado o terceiro método mais popular de síntese de nanopartículas de HA, 

ficando atrás apenas do método de precipitação e da combinação de diferentes 

métodos. As partículas sintetizadas por este método apresentam-se 

estequiométricas e com alta cristalinidade (266-271). Através do aumento da 

temperatura durante o uso do método hidrotermal é possível a síntese de 

partículas com melhor pureza de fase e razão Ca/P (272-276).  

Não existe ainda um consenso quanto as melhores condições 

experimentais para a obtenção de partículas de HA com as melhores 

características. Sabe-se, que a 200°C durante 24 horas, apenas HA é 

sintetizada, porém em tempos maiores de 48 e 72 horas, na mesma 

temperatura, há a formação de monetita, além da HA (277). Alguns estudos 

apontam que um meio com pH ácido é o melhor para síntese de nanotubos de 
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HA (269, 277, 278) outros com pH próximo do neutro (279, 280) e outros em 

meio alcalino (267, 281, 282). 

A formação dos cristais com formato de hastes através do método 

hidrotermal parece compreender dois principais estágios: uma fase inicial de 

nucleação onde partículas com baixa cristalinidade são formadas em um meio 

supersaturado (reação dos íons) e posteriormente um estágio de crescimento, 

onde as partículas crescem continuamente até atingirem formato e tamanho final 

(tratamento hidrotermal) (283, 284). Neste método, assim como na maioria dos 

métodos, o pH e a temperatura são os fatores que afetam mais 

significativamente as características estruturais e morfológicas das 

nanopartículas (283, 285). 

Este método apresenta como principal desvantagem a baixa capacidade de 

controle da morfologia e da distribuição de tamanho das nanopartículas durante 

o processo de síntese, assim a morfologia das partículas obtidas por um método 

hidrotermal simples é geralmente irregular ou esférica, ou em formato de bastão 

com uma ampla distribuição de tamanho, por exemplo: 0,7–3 µm (268), 10-80 

nm (272) ou 9-152 nm (286), ou em formato de agulha com 20–40 nm de 

diâmetro e 100–160 nm de comprimento (277). Entretanto, assim como outras 

reações químicas de precipitação é possível controlar o crescimento dos cristais 

através do uso de modificadores orgânicos como agentes quelantes de cálcio ou 

então diversos tipos de surfactantes orgânicos (287-291). 

2.7 Métodos de modificação da síntese 

Como já foi mostrado anteriormente, todos os métodos possuem vantagens 

e desvantagens, independentemente de ser um método seco ou úmido. A fim de 

tentar controlar as desvantagens de cada método, ou então como uma forma de 

aprimoramento de cada método, foram surgindo modificações dos métodos 

padrões de síntese. É possível modificar a síntese através de alterações nos 

parâmetros dos métodos já existentes, como pH, temperatura da reação de 
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calcinação (se aplicável), método de secagem, velocidade e modo de agitação 

dos reagentes, os tipos de solventes e a concentração dos reagentes (292-295).  

Wang et al. utilizaram o método hidrotermal e investigaram o efeito do tipo 

de solvente (água pura ou mistura de água com etanol) e o tipo de secagem (à 

pressão atmosférica com vácuo ou liofilizados) nas características finais do pó 

sintetizado. Concluíram que aumentando a proporção de etanol no solvente o 

tamanho da partícula aumenta e a solubilidade diminui devido a supersaturação. 

Nanopartículas sintetizadas utilizando água como solvente apresentavam 

tamanho de 20-30 nm enquanto que em etanol o tamanho aumentava para o 

intervalo de 100-150 nm. Isto acontece porque a HA possui baixa solubilidade 

em água e muito menor em etanol, levando a um aumento na supersaturação e 

consequente aumento no crescimento dos cristais. Além do tipo de solvente, o 

método de secagem também influenciou na morfologia e solubilidade das 

partículas sintetizadas. O tamanho das partículas que foram secas por métodos 

de secagem atmosférica eram menores que as secadas pelo método de 

liofilização. Além disso, partículas secas sob vácuo apresentavam formatos 

esféricos, com pequenos bastões e baixa solubilidade. Conclui-se que as 

partículas secas por liofilização apresentam estrutura ultrafina e com melhor 

solubilidade (296). 

Pramanik et al., modificando o método de reação de estado sólido, através 

do uso de um misturador de pó e prensagem a frio conseguiram obter partículas 

de hidroxiapatita com fase única, porém irregulares e da ordem de micrômetros 

(193). Tas et al. utilizaram um método de reação de estado sólido modificado 

denominado “síntese do sal fundido” para preparar hidroxiapatita unidimensional. 

Esta técnica modificada utiliza baixo ponto de fusão e agentes fundentes como 

cloretos alcalinos, sulfatos, carbonatos ou hidróxidos, como o meio de reação. 

Tas et al. mostraram que utilizando esta técnica com K2SO4 como agente 

fundente foi possível a síntese de hidroxiapatita de tamanho pequeno em um 

intervalo de temperatura de 1080 – 1200°C (196).  

Também é possível modificar os métodos existentes através da utilização 

de aditivos durante a síntese. Tseng et al. sintetizaram nanopartículas de 

hidroxiapatita através de uma reação de estado sólido na presença de 

polietilenoglicol (PEG) e utilizando a calcinação de fosfato dihidrogenado de 

cálcio e hidróxido de cálcio a 900°C. Sintetizaram partículas de HA com alta 
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cristalinidade, da ordem de nanômetros e sem sofrer agregação. Tseng et al., 

demonstraram que o PEG é capaz de controlar o tamanho da partícula, a fase 

do cristal e o grau de agregação (198). 

Apesar das tentativas e dos esforços em tentar compensar as 

desvantagens apresentadas pelos métodos não aquosos, assim como já 

mencionado anteriormente, estes métodos geralmente apresentam má difusão 

dos íons durante a reação, o que é inerente ao método, e é o motivo pelo qual 

pouco se utilizam métodos sólidos para síntese de HA ou, então, optam pelo 

método mecanoquímico (192). 

Atualmente, existem muitos estudos utilizando adição de macromoléculas 

durante o processo de síntese pelo método hidrotermal. Estas moléculas 

controlam o crescimento dos cristais orientando assim o seu formato final e 

evitando a aglomeração de partículas, problema muito comum na síntese de 

partículas nanométricas que tendem a se aglomerarem (297-300). 

Os surfactantes são uma classe de compostos que possuem a propriedade 

de reduzir tensões interfaciais. A sua denominação deriva do inglês “surface 

active agent”, agente de atividade superficial. Elas são moléculas anfifílicas, ou 

seja, são constituídas por um grupo polar (cabeça hidrofílica) e uma cadeia, ou 

duas, de hidrocarbonetos não polares (hidrofóbica).  Possuem tendência à 

formação de micelas (do latim “pequenos agregados”) que geralmente se 

formam a baixas concentrações em água. A concentração mínima na qual se 

inicia a formação de micelas é denominada concentração micelar crítica. E 

assim, quando dissolvidos em água, a uma determinada concentração, se auto 

associam, ou seja se agregam entre si formando micelas, onde os grupos 

polares e a água por meio de forças eletrostáticas interagem. Nas micelas, a 

porção lipofílica das moléculas ou íons fica orientada para o interior e apenas os 

grupos polares ficam na parte externa, em contato com a água. Forças 

eletrostáticas concentram compostos hidrofílicos junto à superfície das micelas e 

os compostos lipofílicos podem ser solubilizados em seu interior (298-301).  

Os surfactantes mais utilizados para síntese de HA são polietilenoglicóis 

(PEG) de diferentes pesos moleculares, brometo de cetiltrimetil amônio (CTAB), 

Tweens e polímeros polivinilpirrolidona (PVP). 
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Liu et al. sintetizaram nanotubos de HA com intervalo de 50–80 nm de 

diâmetro e 0,5–1,2 µm de comprimento, utilizando surfactantes CTAB e PEG 

400 (300).  

Zhang e Zhu et al. controlaram a morfologia das nanopartículas de 

hidroxiapatita fluoretada usando Tween 80. Afirmaram que a modificação na 

morfologia ocorreu como resultado da diferença entre as taxas de crescimento 

das faces do cristal devido a adsorção do Tween. Entretanto, sem a adição de 

nenhum surfactante a hidroxiapatitia fluoretada apresentou formato esférico com 

uma distribuição de tamanho ampla, variando de 80–300 nm. Já a hidroxiapatita 

fluoretada sintetizada na presença de Tween 80 apresentou tamanho uniforme, 

com formato de bastão e diâmetro médio de 50 nm (302). 

Muitos estudos têm sido realizados a fim de descobrir como o PEG atua 

sobre a precipitação química das nanopartículas de HA (300, 303-305). De 

acordo com os estudos, as moléculas de PEG modificam a superfície dos 

nanocristais e atuam como agente dispersante durante o processo de síntese. 

Qiu et al. sintetizaram HA esférica com diâmetro de 30-50 nm na presença de 

PEG, mostrando que a presença de PEG aumenta a cristalinidade. PEG reduz a 

taxa de transferência de íons Ca2+ durante o processo de cristalização da HA. 

Quando PEG é dissolvido na solução aquosa, inicialmente há a formação de 

ligação entre o PEG e a molécula de OH, que então se liga aos íons Ca2+ 

liberados do Ca(NO3)2 para formar PEG-O-Ca2+-O-PEG, que então reage com o 

PO4
3- do (NH4)3PO4 para a produção dos núcleos de cristalização de HA. 

Descobriu-se que na ausência de PEG ocorre a rápida deposição e, portanto, a 

rápida geração de há. Com a introdução do PEG a deposição inicial reduz-se 

gradualmente, necessitando de um maior tempo para a produção de grande 

quantidade de partículas. Esse achado indica que PEG reduz a taxa de Ca2+ e 

consequentemente reduz a velocidade de formação dos cristais de HA (305). Em 

outro estudo Qiu et al. mostraram o uso de um outro surfactante, o polímero 

polivinilpirrolidona (PVP), que também exerce um papel estabilizador durante a 

síntese, retardando o crescimento do cristal e prevenindo a aglomeração (306). 

Além das macromoléculas, alguns estudos têm mostrado o uso de 

compostos orgânicos menores. Li et al., por exemplo, prepararam nanopartículas 

de HA utilizando ácido cítrico como agente quelante sugerindo que esses 

agentes inibem o crescimento do cristal resultando em encurtamento do eixo a e 
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alongamento do eixo c dos cristais (307). Martins et al. descreveram um método 

de precipitação em temperatura fisiológica (37°C) de partículas de HA com 

formato de agulha através da utilização de moléculas de citrato e pequenas 

variações no pH inicial da solução. As moléculas de citrato atuam como agentes 

quelantes de cálcio, controlando a disponibilidade de íons cálcio durante a 

síntese, e consequentemente a taxa de nucleação. As moléculas de citrato 

adsorvem em algumas faces preferenciais do cristal, controlando a estabilidade 

e morfologia das nanopartículas (308).  

2.8 Composição e características morfológicas do es malte e da dentina 

O esmalte é o tecido que recobre a porção coronária dos dentes e é o mais 

mineralizado do organismo. Ele se difere dos demais tecidos calcificados por 

possuir origem epitelial (do ectoderma) e por ser o único completamente acelular 

depois de totalmente formado. O esmalte possui uma estrutura homogênea 

composta por 97% de mineral, 2% de água e 1% de material orgânico em peso. 

Este alto conteúdo inorgânico justifica a sua dureza e o torna extremamente 

friável. A hidroxiapatita representa quase que a totalidade da composição 

inorgânica. Carbonatos, sódio, cloreto, magnésio, potássio e flúor podem ser 

encontrados, porém em menor quantidade (3). A estrutura cristalina do esmalte 

é composta de prismas, que são barras ou colunas mais ou menos cilíndricas e 

têm seu início na junção amelodentinária e término quase sempre na porção 

externa (309). Os cristais de hidroxiapatita possuem uma espessura de 20 a 60 

nm, largura de 30 a 90 nm, variando no comprimento. Eles estão densamente 

empacotados e se dispõem seguindo mais ou menos a orientação do longo eixo 

dos prismas (3).  

A dentina possui composição e características morfológicas diferentes do 

esmalte. Para que consiga exercer sua principal função estrutural, que é 

fornecer suporte ao esmalte, ela necessita ser, ao mesmo tempo, um tecido 

duro, porém com certa elasticidade. E isto é possível graças ao equilíbrio 
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existente entre os componentes minerais e orgânicos de sua composição (310). 

A dentina possui uma composição mais heterogênea, constituída de 70% 

mineral, 12% água e 18% material orgânico em peso. No entanto, é esta 

heterogeneidade que torna a dentina um tecido dentário naturalmente complexo. 

O principal componente inorgânico da dentina também são os cristais de 

hidroxiapatita. Já o componente orgânico é 85% composto por colágeno tipo I 

(3). 

Morfologicamente a estrutura da dentina é composta por canais orientados 

denominados túbulos dentinários que percorrem todo seu comprimento fazendo 

a comunicação entre a câmara pulpar e a junção amelodentinária. Os túbulos 

convergem na câmara pulpar, ou seja, cada túbulo dentinário possui uma 

geometria similar à de um tronco de cone invertido, com a base maior voltada 

para a polpa. Portanto a distribuição dos túbulos, assim como a orientação e 

diâmetro, se dão de maneira bastante heterogênea, variando de acordo com a 

localidade no tecido. Os túbulos localizados junto à polpa possuem maior 

diâmetro, cerca de 2,5 µm, e estão presentes em maior número por unidade de 

área (mm2), cerca de 45.000. Já os túbulos que chegam à junção 

amelodentinária possuem menor diâmetro, cerca de 1µm, e estão presentes em 

menor número por unidade de área, aproximadamente 19.000 (3). Os túbulos 

dentinários são considerados vias de difusão de agentes nocivos assim como 

vias de transmissão de diversos estímulos sensitivos ao tecido pulpar (310). Os 

inúmeros túbulos atravessam toda espessura de dentina, e no seu interior 

encontram-se o fluido dentinário e as extensões celulares dos odontoblastos, 

fazendo a comunicação com a polpa (310). Admite-se que a sensibilidade 

dentinária esteja relacionada ao mecanismo hidrodinâmico do fluído contido no 

interior dos túbulos dentinários.  

No entanto, o fluído dentinário não está relacionado apenas a sensibilidade 

dolorosa. Além disso, a sua presença confere a este tecido uma umidade 

intrínseca que influencia e dificulta os procedimentos adesivos (311, 312).  

Assim como há variação na densidade e diâmetro dos túbulos dentinários, o 

conteúdo relativo de fluido também sofre variação conforme a região, 

contribuindo ainda mais com a heterogeneidade deste tecido. 

A dentina pode ser dividida em dentina peritubular e dentina intertubular. A 

dentina peritubular é a que circunda os limites do túbulo dentinário, constituindo 
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sua parede. É considerada hipermineralizada e origina-se através da deposição 

de cristais de hidroxiapatita entre os espaços vazios existentes na matriz 

orgânica formada pelos odontoblastos. A espessura da dentina peritubular 

também sofre alteração conforme a região da dentina, sendo de 

aproximadamente 0,7 mm junto ao limite amelodentinário e 0,4 mm próximo à 

pré-dentina (3, 313). Já a dentina intertubular é a que ocupa todo espaço entre 

os túbulos, entre as colunas de dentina peritubular. Ela constitui a maior parte da 

dentina e é caracterizada por possuir alto conteúdo orgânico formado 

principalmente por fibrilas colágenas que se encontram orientadas 

perpendicularmente ao longo eixo dos túbulos. Ela se origina da deposição 

mineral que ocorre sobre a matriz orgânica (3, 311). A área de superfície 

ocupada pela dentina intertubular varia regionalmente em proporção inversa aos 

túbulos dentinários, sendo que próximo à polpa encontra-se uma dentina 

predominantemente peritubular e com uma grande percentual de túbulos. Já na 

proximidade da região amelodentinária (de 3 a 3,5 mm da polpa), a dentina 

intertubular ocupa 96,2% da superfície (314, 315). 

A matriz orgânica dentinária é constituída principalmente por fibras 

colágenas tipo I que são originadas da polimerização de uma unidade protéica 

alongada denominada tropocolágeno. A molécula de tropocolágeno consiste em 

uma proteína fibrilar, insolúvel, que mede 280 nm de comprimento e 1,5 nm de 

espessura. A sua estrutura é em tripla hélice, em que cada uma das 3 cadeias 

(“fitas”) polipeptídicas, dispostas em hélice, são compostas por inúmeros 

aminoácidos, destacando-se a glicina, prolina, lisina, hidroxiprolina e 

hidroxilisina. As moléculas de tropocolágeno se agregam para formação das 

fibrilas. Inicialmente esta agregação acontece através de pontes de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas, posteriormente, reforçadas por ligações covalentes. Nos 

colágenos tipo I as fibrilas formam fibras colágenas, podendo também formar 

feixes, através de ligações covalentes cruzadas entre as fibrilas. Tais ligações 

fortalecem e estabilizam a rede fibrilar, conferindo-lhes resistência mecânica 

(316, 317). 

Na superfície destas fibrilas estão distribuídas algumas proteínas não 

colagenosas, como fosforina, sialoproteína e glicosaminoglicanas (GAGs). Essas 

proteínas interagem com o colágeno a partir de ligações que se estabelecem 

com moléculas de água fortemente adsorvidas ao colágeno, formando uma rede 
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de polímeros hidrofílicos (318). Esta rede polimérica se apresenta insolúvel 

devido à grande quantidade de ligações peptídicas presentes (22). No entanto, 

na presença de ácidos produzidos por bactérias ou proveniente de um 

condicionamento ácido, parte do conteúdo mineral é dissolvido, expondo assim 

as fibrilas colágenas e as demais proteínas, que diante desta situação ficam 

mais susceptíveis à degradação (22, 319). No entanto, devido a sua 

insolubilidade, o colágeno é resistente à degradação pela ação das proteases e 

assim, a sua degradação só irá acontecer através das enzimas colagenases que 

são capazes de clivar a tripla hélice (316). 

Todas estas características morfológicas e estruturais inerentes à dentina a 

tornam um substrato complexo quando o assunto é sucesso clínico nos 

procedimentos adesivos. 

2.9 Adesão  

Antes da criação da técnica de condicionamento ácido de esmalte e dos 

sistemas adesivos a restauração de cavidades na odontologia era realizada 

através de retenções macro mecânicas. Nestes casos as cavidades precisavam 

ter uma conformação retentiva e esta exigência limitava a preservação de tecido 

dental sadio. Com o advento dos sistemas adesivos os preparos cavitários 

tornaram-se mais conservadores, preservando o máximo de estrutura dental 

sadia.  

Após a observação do uso industrial do ácido fosfórico para o aumento da 

adesão de pinturas e coberturas de resina em superfícies de metal, Buonocore 

propôs o tratamento prévio do esmalte com ácido fosfórico, a fim de promover a 

desmineralização superficial deste tecido, criando irregularidades na superfície 

de esmalte que visam melhorar a retenção da resina (320-322).  Posteriormente, 

estas irregularidades seriam preenchidas por uma resina que após a 

polimerização ficaria retida micro mecanicamente ao esmalte. Buonocore provou 

então que a retenção da resina, quando aplicada sobre a área do esmalte pré-
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tratada com ácidos, era maior do que aquela obtida quando o material era 

aplicado sobre o esmalte não-tratado (1). O surgimento de formulações adesivas 

com monômeros hidrofóbicos promoveu maior durabilidade da união da 

restauração e o esmalte, pois restringem a sorção de água que qualquer 

material restaurador está sujeito na cavidade oral. A adesão em esmalte é 

facilmente obtida através do condicionamento ácido e utilização de um adesivo 

hidrofóbico, pois ele possui uma estrutura homogênea quanto à composição (3). 

Portanto, o processo de adesão em esmalte pode ser facilmente realizado e já 

está bem estabelecido na literatura e na clínica.  

No entanto, os procedimentos restauradores não se restringem apenas à 

superfície de esmalte, pois o dente não é composto apenas por este tecido, a 

dentina também faz parte da sua composição. Além disso, na maioria das vezes 

as cavidades observadas na clínica odontológica abrangem dentina e esmalte 

(323). 

A heterogeneidade da sua composição, a distribuição desigual em número 

e diâmetro de seus túbulos dentinários, a presença destas fibrilas colágenas 

insolúveis, assim como a sua umidade intrínseca tornam o sucesso dos 

procedimentos adesivos, em dentina, uma tarefa complexa.  

Além disso, quando a dentina sofre a preparação para receber os 

procedimentos adesivos é formada sobre ela uma camada de esfregaço 

denominada smear layer. A smear layer é uma mistura composta por debris 

orgânicos (colágeno parcialmente desnaturado), hidroxiapatita, saliva, sangue, 

bactérias, abrasivos e óleo da turbina do motor. Esta camada de esfregaço 

recobre os componentes estruturais da dentina se depositando sobre a dentina 

intertubular e penetrando em alguns micrômetros no interior dos túbulos 

dentinários, obliterando-os e formando os smear plugs (324-328). Existem 

vantagens e desvantagens em se manter ou remover a smear layer previamente 

aos procedimentos adesivos. Antigamente, pensava-se que a camada de 

esfregaço podia reduzir a permeabilidade dentinária protegendo a polpa de 

possíveis agressões advindas dos materiais utilizados durante o procedimento 

de adesão (329, 330), além de reduzir o fluxo tissular proveniente da câmara 

pulpar (312).  E por isso, os primeiros sistemas adesivos promoviam a união das 

restaurações à camada de esfregaço, sem a sua remoção prévia. No entanto, 

preservar a camada de esfregaço tem como a principal desvantagem, a fraca 
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retenção dos adesivos à smear layer, devido à baixa resistência de união desta 

camada à dentina subjacente (aproximadamente 5 MPa) (327, 331, 332). Assim, 

devido a esta desvantagem e seguindo a conduta pioneira de Buonocore, em 

1979 Fusayama et al, propuseram o uso do condicionamento ácido em dentina 

previamente a realização do procedimento adesivo, a fim de remover a smear 

layer que prejudicava a adesão à dentina subjacente (333). Além disso, o 

condicionamento ácido em dentina remove a parte mineral ampliando o diâmetro 

dos túbulos, aumentando a permeabilidade dentinária e expondo as fibras 

colágenas. Viabilizando assim a infiltração de monômeros resinosos para o 

interior dos túbulos dentinários e entre as fibras colágenas expostas (334).  

Os sistemas adesivos desenvolvidos a partir daí baseavam-se na utilização 

do condicionamento ácido prévio na dentina para a exposição das fibrilas 

colágenas e também na infiltração de monômeros resinosos por entre estas 

fibrilas expostas mantendo assim um arcabouço expandido após a polimerização 

da resina. E a este conjunto de fibras colágenas infiltradas por monômeros 

resinosos, denominou-se camada híbrida. A camada híbrida é assim 

denominada devido a esta mistura de conteúdo orgânico proveniente da dentina 

desmineralizada com os monômeros resinosos advindos dos sistemas adesivos 

(335). 

A adesão da resina à dentina foi primeiramente alcançada em 1982, 

através da hibridização entre a resina e as fibrilas colágenas utilizando resina 

contendo monômeros funcionais (335). Como já foi dito anteriormente, o 

condicionamento ácido em dentina é necessário para se alcançar uma 

desmineralização superficial que resulta em uma estrutura menos mineralizada e 

mais rugosa. No entanto, a remoção parcial de estrutura inorgânica e exposição 

da porção orgânica, provoca um aumento da permeabilidade dentinária, 

tornando o substrato de adesão mais úmido, fazendo com que o fluido tubular 

fique em contato com o material resinoso. Além disso, a umidade da dentina é 

necessária durante o procedimento adesivo para a manutenção do arcabouço 

colágeno, preservando os espaços interfibrilares (antes ocupados pelos cristais 

de hidroxiapatita) necessários para a perfeita infiltração dos monômeros 

resinosos (22, 336). Se a umidade da dentina não for mantida após o 

condicionamento ácido, as fibrilas colágenas tendem a colapsar, dificultando a 

difusão dos monômeros (312, 337, 338).  
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Devido à necessidade deste ambiente úmido, em 1992, foi proposta a 

técnica úmida de hibridização da dentina, na qual após o condicionamento ácido, 

é feita a remoção do ácido através da lavagem com água. Entretanto, a água 

deve ser mantida sobre a matriz desmineralizada, através da utilização 

controlada do jato de ar, para que esta possa ocupar os espaços entre as fibrilas 

colágenas evitando o seu colabamento (309, 339-341). A água não só ocupa o 

espaço fisicamente entre as fibrilas como também é capaz de romper pontes de 

hidrogênio formadas entre as cadeias polipeptídicas das fibrilas, mantendo-as 

afastadas (312, 342). 

Embora haja a necessidade desta relativa umidade, o excesso de água 

prejudica a completa penetração dos monômeros para o interior dos espaços 

interfibrilares, já que a água compete com o monômero por esses espaços, além 

de provocar a diluição dos monômeros e alteração de suas propriedades (343-

347). É fundamental um cuidadoso controle da umidade dentinária para que haja 

a formação perfeita de uma camada híbrida e, assim, maior durabilidade da 

restauração. 

A necessidade desta umidade relativa faz com que este substrato passe a 

ter menos capacidade de interagir com monômeros resinosos hidrofóbicos, 

antes utilizados em esmalte. Para isto foram desenvolvidos os primers, soluções 

formadas por solventes orgânicos polares misturados a monômeros hidrofílicos 

que, possibilitam o aumento da interação entre as fibras colágenas e a resina 

hidrofóbica. Os solventes orgânicos além de facilitar a penetração dos 

monômeros resinosos para o interior da matriz orgânica desmineralizada, 

também provocam a evaporação da água presente no interior desta matriz à 

medida que o monômero vai penetrando, garantindo a perfeita interação sem 

que haja a contração do colágeno. Após a interação do primer com as fibrilas, a 

incorporação do bond e a polimerização há a formação da camada híbrida (20, 

348, 349). A camada híbrida é uma estrutura composta por fibrilas colágenas 

tipo I e proteoglicanas envolvidas por cadeias poliméricas (350, 351). A matriz 

desmineralizada da dentina precisa ser completamente infiltrada com a resina do 

adesivo para então formar a camada híbrida (335, 351, 352).  

Uma camada híbrida perfeitamente formada e composta por fibrilas 

colágenas envolvidas por resina à base de metacrilato têm sido considerado 
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como fator essencial para sucesso e durabilidade da adesão da resina em 

dentina.  

Atualmente, dentre as técnicas adesivas disponíveis, a mais utilizada 

clinicamente ainda é a técnica adesiva de condicionamento ácido total ou 

também denominada de etch&rinse (353). Esta técnica pode apresentar 

variações de acordo com a apresentação dos frascos de ácido, primer e adesivo 

(bond). A técnica é realizada em três passos clínicos quando os componentes 

são apresentados em múltiplos frascos e portanto aplicados separadamente. É 

realizado o condicionamento com ácido fosfórico, seguido de lavagem, controle 

na manutenção da umidade dentinária, aplicação do primer e, em seguida, a 

aplicação do bond. Entretanto, o primer e o bond também podem ser 

apresentados em um frasco único, sendo aplicados simultaneamente, 

diminuindo um passo clínico (354).  

Além do controle da umidade é necessário o cuidado com o 

condicionamento ácido excessivo ou sobre-condicionamento ácido da dentina 

(15) que resulta em uma exposição excessiva de fibrilas colágenas que 

dificilmente conseguirão ser totalmente envolvidas pelos monômeros resinosos 

(312, 355-357) resultando em uma camada híbrida com falhas (fibrilas colágenas 

não envolvidas por monômero) que diminuem a resistência de união (15) e, 

consequentemente, a durabilidade da restauração (358). 

Diante das dificuldades e sensibilidade apresentadas pela técnica úmida de 

condicionamento total, especialmente relacionadas a necessidade do controle 

cuidadoso da umidade para a infiltração dos monômeros hidrofílicos dos primers 

somados ao problema do condicionamento ácido excessivo, tentou-se 

novamente preservar a camada de esfregaço (smear layer) através da adição de 

monômeros hidrofílicos ácidos em grande quantidade na formulação dos primers 

(359). O ácido presente na formulação têm como objetivo condicionar a smear 

layer dissolvendo parte da camada de esfregaço e da dentina subjacente, 

infiltrando simultaneamente para o interior dos túbulos dentinários e entre os 

espaços deixados após este condicionamento (359, 360). 

Assim, na tentativa de não só diminuir o número de passos clínicos mas, 

também eliminar a etapa mais sensível da técnica adesiva, ou seja, a lavagem 

do ácido condicionante e sua posterior secagem cuidadosa, surgiram os 

adesivos autocondicionantes ou self-etch (361). Estes sistemas também são 
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apresentados em dois frascos, onde o primer autocondicionante (self-etching 

primers) e o bond estão presentes em frascos separados, exigindo duas etapas 

clínicas, ou ainda os chamados adesivos autocondicionantes de passo único, 

(“all in one”) que exigem uma única etapa clínica para aplicação do sistema 

adesivo, isto quer dizer que  há aplicação do condicionamento ácido, primer e 

bond em uma única etapa clínica, já que estes componentes  encontram-se 

contidos em um único frasco (362).  

Apesar da facilitação da técnica, os adesivos autocondicionantes não 

apresentaram clinicamente bons resultados como era esperado, já que, devido à 

sua característica extremamente hidrofílica a camada híbrida por eles formada  

se comporta como uma membrana semipermeável, permitindo a movimentação 

de água e difusão de fluidos através da interface adesiva, mesmo após a 

polimerização (6, 363-365). 

Apesar dos avanços significantes alcançados pelos sistemas adesivos ao 

longo do tempo a interface adesiva continua sendo a área de maior fragilidade 

das restaurações. Pigmentação e má adaptação marginal com subsequente 

perda de retenção da restauração são os achados clínicos mais frequentes (4, 

5). Apesar de estudos mostrarem excelente efetividade da adesão imediata e a 

curto prazo (6), a durabilidade e estabilidade da interface adesiva em dentina 

permanece questionável (7-11). Estudos recentes ressaltam que valores de 

resistência adesiva imediata em dentina não se correlacionam com a 

estabilidade da adesão em longo prazo (10). 

Portanto, a longevidade da adesão entre resina e a matriz dentinária ainda 

é uma preocupação (10). Muitos estudos mostram que a adesão entre resina e 

dentina obtida pelos adesivos dentinários hidrofílicos falham com o tempo (12-

19). Sendo esta falha associada a problemas provenientes a má estruturação da 

camada híbrida. Uma das causas seria a incompleta infiltração dos monômeros 

resinosos no interior da matriz dentinária, resultando em uma camada híbrida 

com fibrilas colágenas expostas e, portanto, susceptíveis à hidrólise (14, 20-23). 

A outra causa seria a ação das metaloproteinases, enzimas que degradam o 

colágeno exposto e não foi infiltrado pelos monômeros provenientes dos 

sistemas adesivos (29, 31-33). 
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Evidências morfológicas de degradação hidrolítica do colágeno somadas 

ou não à hidrólise do componente resinoso na interface de restaurações antigas 

tem sido encontradas em diversos estudos in vivo (12, 13, 16). 

A combinação da degradação da resina e do colágeno aumentam o teor de 

água na interface adesiva, levando a efeitos prejudiciais na longevidade da 

adesão. A água tem sido apontada como a principal causa da degradação do 

colágeno e da resina. No interior da camada híbrida podem ser observados dois 

tipos de degradação: perda da resina nos espaços interfibrilares e 

desorganização da fibrilas colágenas (12). 

A hidrólise é um processo químico onde há quebra das ligações covalentes 

entre polímeros através da adição de água nas ligações éster, resultando em 

perda de massa da resina/colágeno, sendo a hidrólise da resina considerada a 

principal causa da degradação da camada híbrida (11, 366), contribuindo para 

redução nos valores de resistência adesiva ao longo do tempo (21, 23, 366-368). 

A degradação da resina está diretamente relacionada com a sorção de 

água no interior da camada híbrida. Estudos reportam baixa sorção de água 

pelas resinas hidrofóbicas e quanto maior a hidrofilicidade da resina maior a 

sorção de água. Resinas altamente hidrofílicas, geralmente utilizadas pela 

técnica de autocondicionamento, possuem maior sorção de água. A sorção de 

água também causa baixa significativa do módulo de elasticidade das resinas, 

contribuindo na baixa da resistência adesiva, independentemente da hidrólise da 

resina (23, 369, 370). 

Estudos mostram que as resinas hidrofílicas são, inerentemente, menos 

resistentes (371), já que a conversão de monômeros em polímeros em um 

ambiente úmido origina polímeros mais frágeis (26, 372) e, portanto, mais 

susceptíveis à degradação hidrolítica (quando comparado à resinas hidrofóbicas) 

, logo mais vulnerável à sorção de fluídos intra orais (369, 370, 373) que 

provocam falhas na interface dentina/resina ao longo do tempo (362, 364, 374). 

No entanto, as falhas na interface resina-adesivo vêm sendo relacionadas 

não apenas à perda de estabilidade dos componentes hidrofílicos da resina que 

compõem a camada híbrida, mas também, à capacidade proteolítica da dentina, 

devido à presença das MMPs. 

As metaloproteinases pertencem ao grupo de enzimas zinco e cálcio 

dependentes (375), e estão presas a matriz da dentina desmineralizada durante 
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o processo de desenvolvimento do dente (376). Estas proteinases exercem um 

papel central em diversos processos fisiológicos como desenvolvimento, 

remodelação tecidual e angiogênese. A dentinogênese, por exemplo, é um 

fenômeno fisiológico que exige a ação de diferentes proteinases, principalmente 

da família das metaloproteinases (377, 378).  

Estas proteases presentes em diversos tecidos conjuntivos, inclusive em 

dentina, parecem ter um importante papel na degradação das fibrilas colágenas 

que são expostas ao sistema adesivo após o condicionamento ácido. Após a 

aplicação da resina sobre a dentina desmineralizada, geralmente ficam expostas 

algumas fibrilas colágenas especialmente na porção profunda da camada 

híbrida, devido a um escoamento imperfeito da resina sobre a matriz da dentina 

desmineralizada. Estas fibrilas expostas provavelmente são atacadas pelas 

MMPs induzindo uma degradação hidrolítica. Assim, com a degradação do 

colágeno há falha na adesão e comprometimento do processo restaurador (28, 

32, 379, 380). 

O grande objetivo dos procedimentos adesivos é a completa infiltração e o 

total encapsulamento das fibrilas colágenas pela resina para sua proteção contra 

a degradação (12, 381). Sabe-se que o grau de envolvimento das fibrilas 

colágenas é diferente dependendo do tipo de sistema adesivo utilizado, sendo 

que cada tipo apresenta vantagens e desvantagens. A técnica de 

condicionamento total da dentina (total-etch) apresenta baixo grau de difusão do 

monômero resinoso para o interior da dentina condicionada resultando em zonas 

infiltradas de modo incompleto principalmente na zona mais profunda da camada 

híbrida que, contem fibrilas colágenas expostas e não envolvidas por resina. Isto 

acontece devido a discrepância entre a profundidade do condicionamento ácido 

e a infiltração da resina (12, 382-384). Esta má infiltração ocorre em grande 

parte, devido à insolubilidade de monômeros mais hidrofóbicos, como o Bis-

GMA, em água (água presente da dentina úmida, utilizando a técnica úmida de 

adesão) (385). Diante dos fatos de que monômeros hidrofílicos geram polímeros 

mais frágeis, que a infiltração de monômeros mais hidrofóbicos em dentina 

saturada com água é incompleta, foi proposto, em meados de 2006, a utilização 

de monômeros mais hidrofóbicos sobre uma dentina desmineralizada e 

expandida em solventes anidros (livres de água), como o etanol (386) mostrando 

altos valores de resistência de união ao longo do tempo (387). Portanto, a 
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técnica de adesão “ethanol-wet bonding” permite o uso de resinas hidrofóbicas, 

que absorvem menos água (388). No entanto, um estudo realizado em 2007 

mostrou que apesar dos adesivos hidrofóbicos serem capazes de selar melhor a 

dentina, quando saturada com etanol, a técnica não produziu uma interface 

100% impermeável. E isto, provavelmente, estaria associado à rápida 

substituição da água por etanol, causando uma pequena contração das fibrilas 

colágenas que resulta em uma infiltração incompleta dos monômeros (389). 

Mais recentemente, em 2009, um estudo não encontrou diferença na resistência 

e longevidade da interface, em até seis meses, entre a interface formada por 

adesivos hidrófobos aplicados em dentina desmineralizada e saturada com 

etanol e a interface produzida por adesivos hidrofílicos aplicados em dentina 

desmineralizada e saturada com água. Além disso, este estudo também mostrou 

que a morfologia da interface adesiva formada não diferiu entre as diferentes 

técnicas utilizadas (390). 

Assim, apesar dos avanços alcançados e descritos no texto até hoje em 

relação aos sistemas adesivos, ainda há muito o que fazer na busca por uma 

interface adesiva que possua durabilidade e resistência ao longo do tempo.  
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3 PROPOSIÇÃO 

Os objetivos do presente estudo são: 

• Obter e caracterizar nanopartículas de hidroxiapatita 

funcionalizadas. 

• Avaliar possíveis benefícios da utilização de nanopartículas de 

hidroxiapatita durante o processo adesivo em dentina como uma 

proposta inovadora no aumento da durabilidade destas 

restaurações. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

O capítulo de material e métodos foi dividido em duas partes síntese e 

caracterização das partículas funcionalizadas e interação da partícula de 

hidroxiapatita nanoparticulada modificada por ácido deoxicólico em dentina 

bovina. 

4.1 Síntese de Hidroxiapatita 

As amostras de hidroxiapatita foram sintetizadas pelo método de 

precipitação em solução aquosa. Mediante este método, foram utilizadas duas 

soluções aquosas, uma solução de nitrato de cálcio (Synth - Brasil), 0,1M e outra 

solução de fosfato de amônio dibásico (Synth – Brasil), 0,06M, ambas 

preparadas com água Milli-Q (Milipore) e ajustadas para o pH 9 pela adição de 

NH4OH. Em um balão volumétrico, sob agitação inicial de aproximadamente 600 

rpm, foi adicionada primeiramente a solução de nitrato de cálcio e em seguida a 

de fosfato de amônio dibásico. Uma solução concentrada (30%) de hidróxido de 

amônio (Synth - Brasil) foi gotejada ajustando o pH durante a síntese, a fim de 

mantê-lo em um valor em torno de nove. A mistura final passou por um 

tratamento térmico a aproximadamente 95°C durante 8 horas, que implicou em 

uma reprecipitação dos cristais fazendo com que estes tenham uma 

cristalinidade maior. Durante as 8 horas a mistura foi mantida em um sistema 

com condensador e um agitador magnético com aquecimento (Corning PC-420 

D), conforme a Figura 4.1, garantindo que a solução entrasse em refluxo. Após o 

tratamento térmico, foi realizada a lavagem e separação do precipitado, através 

da ressuspensão em água Milli-Q em banho ultrassônico e centrifugação a 1280 

g durante 3 minutos (Heraeus- Sepatech – Labofuge A), após cada lavagem 

(conforme Figura 4.2). O sólido foi então seco em liofilizador (Benchtop – Virtis) 

(Figura 4.3) por 24 horas e desagregado em um moinho de bolas (Retsch® 
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modelo MM 400) (Figura 4.4), obtendo-se assim a hidroxiapatita 

nanoparticulada. 

 

 
Figura 4.1- Solução durante a síntese, mantida sob um sistema com condensador e agitador magnético    

com aquecimento 
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Figura 4.2-  Esquema mostrando o passo-a-passo da lavagem e filtragem da solução. Após cada 

centrifugação, descarta-se o sobrenadante e ressuspende o precipitado em água Milli-Q com 
auxílio do banho ultrassônico, e acrescentando o restante da solução. Até que toda solução 
tenha sido filtrada 
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Figura 4.3-  Liofilizador utilizado para secagem das amostras sintetizadas de hidroxiapatita 

 

 
Figura 4.4- Moinho de bolas utilizado para desagrgração das amostras de hidroxiapatita sintetizadas 
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4.2 Adição de ligantes 

Foram sintetizados três tipos de hidroxiapatita nano particulada:  

1 – hidroxiapatita pura 

2 – hidroxiapatita funcionalizada com ácido abiético 

3 – hidroxiapatita funcionalizada com ácido deoxicólico 

 

A adição dos ligantes ácido abiético (AB) e ácido deóxicólico (AD) durante 

a síntese das nanopartículas, cujas fórmulas estruturais estão representadas na 

Figura 4.5 e Figura 4.6, respectivamente, teve como objetivo controlar o 

crescimento dos cristais, modificando não só o tamanho como também o formato 

destes cristais. Além disso, a adição de ligantes modifica a superfície dos 

nanocristais de HA possibilitando o controle das interações destes com as fibras 

colágenas. 

Todas as amostras de HA foram sintetizadas conforme o método descrito 

anteriormente no item 4.1. Nas amostras funcionalizadas com os ligantes, a HA 

foi sintetizada utilizando-se o mesmo método descrito, sendo que houve a 

adição do ligante na solução de fosfato de amônio dibásico. Tanto o ácido 

abiético como o deoxicólico possuem grupos carboxilatos que se adicionados na 

solução de cálcio, levaria a formação do respectivo sal insolúvel, influenciando a 

formação da HA. 
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Figura 4.5- Fórmula estrutural do ácido abiético 

 
Figura 4.6- Fórmula estrutural do ácido deoxicólico 

 

4.3 Caracterização das hidroxiapatitas sintetizadas  

A caracterização do material sintetizado tem como finalidade verificar a 

formação das nanopartículas de hidroxiapatita e garantir as propriedades do 

biomaterial.  Todo biomaterial antes de ser implantado deve ser caracterizado 

para que haja a comprovação de sua natureza e propriedades (90). Além disso, 

qualquer hidroxiapatita sintetizada, comercialmente ou não, deve ser 

caracterizada quanto às fases cristalinas presentes antes de ser utilizada para 

fins específicos. Um exemplo que mostra a necessidade do conhecimento das 

fases cristalinas é que condições de síntese acima de 800°C geralmente 
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originam uma mistura de beta tricálcio fosfato (β-TCP) e HA. Mas, o β-TCP 

apresenta como desvantagem a baixa resistência mecânica, restringindo a sua 

utilização em regiões que requeiram altos esforços mecânicos (391). 

 

 

 

 

 

4.3.1 Espectroscopia por dispersão de raio X 

A espectroscopia por dispersão de raio X (EDX) permite avaliar a 

composição elementar do material que está sendo analisada, e a relação entre 

as porcentagens relativa dos mesmos, de forma qualitativa ou quantitativa.   No 

aparelho existe uma fonte de raios-X que emite uma radiação sobre a amostra, 

atingindo seus átomos e fazendo com que os elétrons presentes em suas 

camadas eletrônicas menos energéticas (mais próximas ao núcleos do átomos) 

sejam excitados para as camadas eletrônicas mais externas, por exemplo da 

camada K para L ou da L para a M (Figura 4.7). Um detector, captura a energia 

emitida pelos elétrons excitados ao retornarem ao seu estado fundamental, 

sendo esta energia relativa ao conteúdo das partículas interatômicas, 

principalmente prótons, de cada átomo. Isto permite distinguir cada tipo de 

átomo constituinte da amostra, sendo a intensidade do sinal proporcional a sua 

concentração. Levando em consideração a tabela periódica (Figura 4.9), 

podemos dizer que esta técnica consegue detectar os elementos dos grupos de 

1 a 18, a partir do período 3. No caso de uma amostra de hidroxiapatita, o 

aparelho consegue detectar e quantificar a presença de cálcio e fósforo, já que o 

oxigênio, hidrogênio ou carbono presente nos ligantes não são detectados.  



81 
 

 
Figura 4.7- Esquema ilustrando o que acontece quando a amostra é atingida pela radiação. Os símbolos 

em verde indicam os prótons, Os símbolos em amarelo, no interior do núcleo, representam os 
nêutrons, e os elétrons estão representados em esferas azuis. As letras K, L, M e N em azul 
representam as camadas eletrônicas 
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Figura 4.8- Esquema mostrando como ocorre a detecção do sinal de intensidade de energia no EDX 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.9- Tabela periódica mostrando em vermelho o que o aparelho não consegue detectar, em verde o 
que ele detecta e em amarelo a detecção é possível, mas não de maneira precisa 
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A análise de EDX foi realizada no aparelho EDX-720 da Shimadzu (Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10- Aparelho utilizado para a análise de EDX 

 

Para a realização desta análise, foram confeccionadas pastilhas com os 

pós de hidroxiapatita. Os pós de hidroxiapatita sintetizados foram primeiramente 

macerados, junto com ácido bórico (HBO3) (Synth – Brasil) em pó, com o auxílio 

de um almofariz e pistilo, com o objetivo de deixar o pó mais homogêneo 

possível (Figura 4.11). A proporção utilizada de hidroxiapatita e ácido bórico 

estão no Quadro 4.1. Após o maceramento, as amostras foram prensadas em 

um pastilhador (Figura 4.12 e Figura 4.13) para a então obtenção das pastilhas.  

 

 
 

Figura 4.11- Maceramento dos pós de hidroxiapatita 
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Quadro 4.1- Tabela mostrando a proporção de hidroxiapatita e ácido bórico utilizada para confecção das 
pastilhas 

 

Pó de 

Hidroxiapatita  

(mg) HBO3 (mg) 

Massa Final da 

pastilha (mg) 

Hap PURA 10 290 300 

Hap. Ac. Abiético 10 290 300 

Hap Ac. Deoxicólico 10 290 300 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.12- Pastilhador utilizado para prensar as amostras durante a produção das pastilhas para análise 
de EDX 
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Figura 4.13- O dispositivo já com o pó de hidroxiapatita sendo prensado sob um sistema á vácuo, durante a 
confecção das pastilhas 

 

Depois de obtidas, as pastilhas foram colocadas em um suporte de 

amostra como representado na Figura 4.14, para então realização da leitura no 

EDX. 

 

 
 

Figura 4.14- Suporte utilizado para colocar as pastilhas durante a leitura  
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4.3.2 Difratometria de Raio x 

A análise de estruturas cristalinas por difratometria de raio x é de grande 

importância para a identificação e obtenção de características estruturais deste 

composto cristalino. Nesta análise, o difratômetro incide um feixe de raios x de 

comprimento de onda determinado, ocorre a penetração dos raios na rede 

cristalina, interação destes raios com os átomos que compõe o cristal, e a partir 

disso, tem-se várias difrações. O detector então capta os raios difratados, 

traçando o desenho da rede cristalina, através das medidas dos ângulos de 

difração dos raios emergentes (θ), elucidando a distância entre os planos da 

rede cristalina e consequentemente sua estrutura (Figura 4.15). 

 
Figura 4.15- Esquema de como ocorre a difração de raios x  
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Os pós de hidroxiapatita sintetizados foram macerados, assim como já 

descrito anteriormente na metodologia referente à análise de EDX, porém, sem a 

adição de HBO3. Os pós foram então enviados à Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo para realização da análise de DRX. 

4.3.3 Espalhamento de Luz Dinâmica 

A análise de espalhamento de luz dinâmica (DLS) tem como objetivo, medir 

o perfil de tamanho das partículas através da velocidade de movimentação 

destas em dispersão. Esta análise é muito utilizada em partículas 

submicrométricas, e através dela podemos obter as medidas para determinar a 

distribuição média de tamanhos das nanopartículas que foram sintetizadas.  

Esta análise leva em consideração o conceito do “Movimento Browniano”, 

ou seja, de que partículas em suspensão se movem aleatoriamente, e este 

movimento aleatório de pequenas partículas é uma consequência dos choques 

das moléculas do fluído nas partículas. Se a temperatura é a mesma, partículas 

maiores se movem mais lentamente quando comparadas a partículas menores. 

E de acordo com a Teoria Cinética Molecular de Einstein, moléculas que são 

muito menores que as partículas são capazes de mudar a direção e velocidade 

destas partículas, por exemplo, as moléculas de água possuem 0,00033 µm e, 

portanto podem mover partículas maiores que elas. Quando uma fonte coerente 

de luz, com frequência conhecida, como a luz laser, é incidida sobre partículas 

em movimento, ela é espalhada em todas as direções pelas partículas, e em 

frequência diferente. E esta mudança de frequência é chamada de Efeito 

Doppler. Através desta mudança de frequência na luz que se consegue 

relacionar o tamanho das partículas. As partículas menores possuem uma 

velocidade média maior, e, portanto, há uma maior mudança na frequência da 

luz espalhada quando comparada a partículas maiores. Esta diferença que é 

utilizada para relacionar e montar um histograma de distribuição de tamanho de 

uma amostra de partículas. 



88 
 

Para a realização desta análise, foram pesados 30mg de cada tipo de pó 

de hidroxiapatita. A este pó foi adicionado 30ml de etanol (solução de 1mg/ml). A 

solução foi levada então a um ultrassom microprocessado de alta intensidade 

(750W) com controle de temperatura modelo VC750, marca Sonics (Newtown, 

CT, USA) por 2 minutos e a uma potência de 18%. As amostras foram então 

levadas para análise de DLS no aparelho modelo Nanotrac-252 da Microtrac 

(Figura 4.16). O equipamento é composto por um laser de estado sólido que 

emite uma luz monocromática que atravessa um porta amostra de quartzo. A luz 

é então espalhada em todas direções pelas partículas em solução. Os fótons 

espalhados são coletados por uma pequena lente que transmite a um fotodiodo 

por meio de uma fibra ótica. Os fótons são detectados e se faz uma 

autocorrelação com a posição das partículas e a mudança na frequência dos 

fótons incididos e os espalhados, em um determinado intervalo de tempo. 

 

 
 

Figura 4.16- Aparelho de DLS utilizado. Onde em C conseguimos observar em maior aumento a sonda 
colocada em contato com a solução para realização da análise 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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4.3.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Transmissão foram realizadas 

com o intuito de observar a morfologia e determinar as dimensões das 

hidroxiapatitas sintetizadas.  

As amostras de nanopartículas de hidroxiapatita foram dispersas em 

álcool isopropílico a 1%, colocadas em uma cuba ultrassônica por 5 minutos, 

deixadas em repouso por 24 horas e gotejadas em tela de cobre de 200 mesh, 

cobertos com película de filme de carbono (Formvar). 

Para obtenção das imagens as telas de cobre foram então analisadas em 

um microscópio eletrônico de transmissão Jeol 1010, operando com aceleração 

de voltagem de 80kv. 

4.3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura do pós de 

hidroxiapatita sintetizados foram realizadas com o intuito de observar a 

morfologia das hidroxiapatitas sintetizadas.  

As amostras utilizadas no estudo de microscopia foram preparadas de 2 

maneiras distintas. As amostras observadas a 500x foram depositadas sobre os 

stubs, que estavam coberto com uma fita dupla-face e depositados sobre as 

amostras partículas de ouro. Já as amostras observadas a 7.500x, estas foram 

preparadas a partir de dispersões de 1g/L dos sólidos em 

etanol.  Aproximadamente 5 µL de cada uma das dispersões foram gotejados 

sobre substratos de silício previamente cortado (5 x 5 mm), deixando-se 

evaporar o solvente lentamente, em ambiente controlado e isento de poeira 

(23˚C e 50% umidade relativa). Foi utilizado um microscópio eletrônico de 
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varredura Jeol 7401, operando em modo de elétrons secundários, com 

aceleração de voltagem de 5kv. Aumento de 75.000x (ambos na mesma escala). 

4.3.6 Microscopia de Força Atômica 

As imagens de Microscopia de Força Atômica (AFM) foram realizadas para 

se obter imagens tridimensionais das nanopartículas de hidroxiapatita. Além de 

formato e tamanho das amostras, o aparelho também informa dureza, 

rugosidade e temperatura.  

A microscopia de força atômica (AFM ou SFM – Scanning Force 

Microscopy) faz parte de uma classe de microscopia denominada de 

microscopia de varredura por sonda (Scanning Probe Microscopy – SPM). 

Dentro desta classe também se encontra a microscopia de varredura por 

tunelamento (STM – Scanning Tunneling Microscopy), sendo que esta se 

diferencia da AFM pelo tipo de interação monitorada entre a sonda e a amostra, 

porém ambas possuem o mesmo aparato técnico instrumental. Existem várias 

forças de interação entre sonda-amostra, e dependendo do regime de forças 

envolvido, repulsiva ou atrativa, existem 3 modos de operação para o AFM, 

modo de contato, quando o regime envolve forças repulsivas, modo de não-

contato, quando as forças são atrativas, e modo intermitente, quando as 

medidas são realizadas através da inversão no tempo entre os regimes repulsivo 

e atrativo. Uma das grandes vantagens do SPM quando comparado com outros 

tipos de microscopias como a eletrônica de transmissão e a eletrônica de 

varredura, está no fato de que esta pode ser utilizada com amostras em 

condições ambientes, sem a necessidade do emprego do vácuo, tanto em ar 

como em solução. Quando comparadas ao STM, a técnica de AFM ainda possui 

vantagens como melhor resolução e possibilidade de emprego em amostras não 

condutoras. 

Um microscópio do tipo SPM é composto basicamente por um sistema de 

varredura, um sistema de detecção de interação entre a sonda e a amostra, e 
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pela sonda. O aparelho de AFM é composto, mais especificamente, por um 

cantilever (conjunto haste e sonda), scanner (sistema de varredura), um laser de 

diodo, um fotodetector e um controlador eletrônico (sistema de feedback). O 

cantilever é utilizado na varredura e possui uma haste flexível que se comporta 

como uma mola (a constante de mola da haste serve para que não haja 

deformações na superfície da amostra). Na ponta do cantilever está a sonda em 

formato de prisma que possui átomos capazes de interagir com os átomos da 

amostra. Quando a sonda passa pela amostra o conjunto haste-sonda sofre uma 

deformação em função da força entre os átomos da ponta da sonda e os átomos 

desta amostra. Esta força vai depender da distância entre os átomos da 

amostra, ou seja, quanto mais distantes estão os átomos da amostra, menor a 

força atômica que a sonda deve fazer. há um feixe de luz laser que é incidido 

sobre a haste do cantilever, assim que ocorrer uma deformação no cantilever, 

causada pela diferença de forças, há uma oscilação de amplitude da luz laser 

refletida sobre o sensor óptico (fotodiodo) que equipa o microscópio e são estas 

variações de deflexão do feixe de luz laser que serão captadas pelo fotodiodo e 

utilizadas pelo computador não só para construção da imagem tridimensional da 

superfície da amostra como também para controlar o scanner durante a 

varredura. A sonda em um microscópio de AFM, operando sob o modo de força 

constante, é deslocada sobre a superfície da amostra com o auxílio de um 

scanner que, por sua vez, está acoplado a um controlador eletrônico. Durante o 

deslocamento da sonda sobre a amostra ocorrem variações na interação sonda-

amostra, e estas variações são detectadas por um fotodetector, através das 

variações de deflexão de um feixe de laser incidente na extremidade do 

cantilever. Quando se opera sob o modo de força constante, a deflexão 

monitorada deve se manter constante durante a varredura, de forma a manter 

constante a interação entre a sonda e a amostra, ou seja, a força. Para isto, um 

controlador eletrônico, através de um sistema de feedback mantém a força 

constante, deslocando o scanner na direção Z de forma a manter constante a 

deflexão a cada ponto (X,Y) da imagem. Através dos dados armazenados a 

cada ponto da superfície (X,Y), e associados ao deslocamento Z, dão origem a 

topografia da amostra (Figura 4.17) (155). Analogicamente, o AFM se assemelha 

a leitura em Braile por um cego, onde a luz não é captada diretamente, mas 

através do tato dos dedos em contato com as letras, a informação é enviada ao 
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cérebro. No microscópio de força atômica também não existe lentes que 

focalizam a luz. 

  

 

 
Figura 4.17- Figura mostrando os componentes do microscópio de força atômica 

 

Para realização da análise de AFM, as amostras foram dispersas em 

etanol, e 5 µl desta suspensão de nanopartículas foi gotejada sobre uma 

superfície plana atomicamente, no caso utilizamos superfície de mica recém 

clivada (Ted Pella Inc.), deixando-se evaporar o solvente à temperatura 

ambiente em uma câmara de fluxo laminar (Figura 4.18). 
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Figura 4.18- Amostras das nanopartículas de hidroxiapatita em suspensão de etanol depositadas sobre 
superfície de mica para realização da análise de AFM 

 

As amostras foram então levadas ao microscópio de força atômica para 

realização das imagens. As medidas de AFM foram obtidas em microscópio 

modelo PicoSPM I (Molecular Imaging) com controlador PicoScan 2100 

(Molecular Imaging) acoplado ao controlador MAC Mode (Molecular Imaging). 

Na aquisição das imagens topográficas foi utililizado PicoScan (Molecular 

Imaging) operando nos modos AFM de contato intermitente, denominado MAC 

Mode. Neste caso foram utilizados cantilevers MAC Levers Tipo II (Molecular 

Imaging, cantilever com revestimento magnético em sua parte superior), com 

constante elástica, k ~2,8 N/m e frequência de ressonância nominal, f~60kHz, 

operando em condições ambiente com velocidade de varredura entre 0,5 e 1 Hz 

e 256 a 512 pontos por linha (Figura 4.19).  
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Figura 4.19- A figura mostra o microscópio de força atômica utilizado. E em maior aumento a região onde a 
amostra é colocada 

4.4 Interação da hidroxiapatita sintetizada e as fi bras colágenas expostas 

da dentina 

Depois de sintetizadas, as hidroxiapatitas nanoparticuladas foram aplicadas 

sobre a dentina exposta de incisivos bovinos para observação da interação 

destas com as fibras colágenas. Para a análise desta interação foram realizadas: 

Microscopia Confocal Raman, teste mecânico de Cisalhamento, análise de 

envelhecimento das amostras através da Termociclagem. 
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4.4.1 Microscopia Confocal Raman 

Para observar o efeito da aplicação das hidroxiapatitas nanoparticuladas 

sintetizadas, sobre as fibras colágenas expostas após o ataque da dentina com 

ácido fosfórico, foi utilizado um microscópio confocal Raman a fim de detectar a 

presença da hidroxiapatita na dentina comparado com um dente controle onde o 

ataque ácido foi realizado (sofreu desmineralização), porém não foi aplicada 

hidroxiapatita. 

 

 

4.4.1.1 mecanismo de funcionamento do microscópio confocal Raman 

 

 

Para entender o princípio de funcionamento de um microscópio confocal 

Raman, é importante entender os conceitos de espectroscopia Raman e o de 

confocalidade. 

A espectroscopia Raman é uma técnica de alta resolução que fornece em 

um curto intervalo de tempo informações químicas e estruturais de quase 

qualquer composto inorgânico ou orgânico presente na amostra, permitindo 

assim a sua identificação. Ela é baseada no efeito Raman ou espalhamento 

Raman, que é o espalhamento inelástico de um fóton. Quando um feixe de luz 

monocromático incide sobre uma amostra, os fótons que compõe esta radiação 

podem ser transmitidos, absorvidos ou espalhados pelos átomos que compõem 

a amostra.  

Quando os fótons são espalhados a partir de uma molécula, a maioria dos 

fótons são elasticamente espalhados (espalhamento Rayleigh), de tal modo que 

os fótons espalhados possuem a mesma frequência e comprimento de onda da 

radiação incidente. No entanto, uma pequena porção dos fótons espalhados são 

dispersos tendo uma frequência diferente, e geralmente menor do que, a dos 

fótons incidentes. A análise mediante espectroscopia Raman se baseia na 
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análise da luz espalhada inelasticamente pela amostra, onde uma pequena 

porção da luz é espalhada inelasticamente, sofrendo ligeiras mudanças de 

frequência devido a características do material a ser analisado e independente 

da frequência da luz incidente. 

 E o espalhamento inelástico pode ser denominado de Stokes ou anti-

Stokes dependendo da diferença de energia do fóton incidido com o fóton 

espalhado pelo átomo da amostra (Figura 4.20). 

 

 

 
Figura 4.20 - Esquema mostra os tipos de espalhamentos que podem ocorrer ao incidir uma molécula com 

um fóton de energia hv0 (Figura adaptada do livro Fundamentos da Espectroscopia Raman e 
no Infravermelho autor Oswaldo Sala) 

 

Em um espectrômetro Raman, é identificada a energia da radiação 

espalhada inelasticamente, e é registrado cada componente espectral (referente 

a cada molécula diferente que compõe a amostra) e respectiva intensidade em 

um gráfico denominado espectro Raman. No espalhamento Raman do tipo 

Stokes, a molécula analisada se encontra em seu estado fundamental de menor 

energia, ao sofrer colisão com o fóton da radiação incidente de energia hv0, 

passa para um estado intermediário, e decai em seguida para um estado 

vibracional de energia ev. O fóton espalhado neste caso possui energia menor 

do que a incidente (hv0 - ev). No espalhamento Rayleigh, após a interação do 

fóton com a molécula, esta volta ao mesmo estado de energia inicial, e, portanto, 

não há modificação de frequência do fóton incidido para o espalhado. Apesar da 

maioria das substâncias encontrarem-se em um nível vibracional de menor 

energia, sabe-se pela lei da distribuição de Boltzmann que níveis de maior 
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energia podem estar também populados, dependendo de sua energia e da 

temperatura. Por isso, a radiação espalhada inelasticamente pode ter energia 

maior que a incidente, sendo denominada de anti-Stokes. No espalhamento 

Raman do tipo anti-Stokes, o fóton incidente encontra a molécula já num estado 

excitado e após a interação molécula-fóton incidente, a molécula decai para o 

estado fundamental. E devido a esta diferença de energia, o fóton é espalhado 

com uma energia hv0 + ev. Por isso o espalhamento inelástico anti-Sokes leva a 

um espectro de menor intensidade quando comparado ao Stokes. 

O espectrofotômetro Raman pode estar associado a um microscópio 

óptico, e desta forma teremos a microscopia Raman. Mas, quando associado a 

um microscópio confocal, temos o Microscópio Confocal Raman. O microscópio 

Confocal Ramané um microscópio óptico onde a amostra é iluminada com uma 

fonte de luz pontual e monocromática (laser), e a imagem deste ponto é 

detectada através de um pinhole na frente do detector. Como o pinhole está 

localizado no plano focal do microscópio, o pinhole está confocal com o ponto de 

iluminação, ou seja, a fonte de iluminação e o pinhole estão posicionados no 

mesmo plano focal. E como o sinal é detectado através do pinhole, apenas a luz 

originada do plano focal consegue atingir o detector. A luz emitida abaixo ou 

acima do plano focal não está no foco do plano do pinhole e, portanto não 

contribuirá para a imagem que será obtida (Figura 4.21). 

A grande vantagem do microscópio confocal para o convencional é, 

portanto o aumento no contraste da imagem microscópica e boa resolução em 

profundidade, ou seja, possibilidade de grande definição de imagem em 

amostras mais espessas que o plano focal, e tudo isto, devido à supressão de 

luz difusa. Outra vantagem é que como o princípio de detecção do microscópio 

confocal limita a detecção de luz para o plano focal também possibilita a análise 

de amostras transparentes em 3D e um corte óptico da amostra pode ser feito 

sem cortar a amostra ao meio. 

Porém, ao juntarmos o efeito Raman com a confocalidade, não podemos 

esquecer que a Espectroscopia Raman é uma técnica de sinal fraco, onde 1 

entre 108 de fótons excitadores dá origem a um único fóton Raman. E, portanto, 

em Microscopia Confocal Raman, a situação é ainda mais difícil, uma vez que o 

volume detectado é reduzido para um pequeno pinhole. Assim é necessário a 
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escolha de um bom espectrômetro e um bom planejamento da óptica de 

excitação e detecção. 

O microscópio confocal Raman é composto basicamente por: laser, 

microscópio, espectrômetro com detector e um piezo-scanner (Figura 4.22). 

 

 

 
Figura 4.21- Esquema mostrando o funcionamento do sistema óptico de um microscópio confocal (figura 

adaptada do livro Confocal Raman Microscopy, dos autores Thomas Dieing, Olaf Hollricher e 
Jan Toporski) 
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Figura 4.22- Microscópio Confocal Raman modelo alpha 300R da Witec (imagem da Witec) 

 

Na análise por Microscópio Confocal Raman é gerado uma base com os 

espectros referente a cada ponto da amostra a ser analisada. E o conjunto de 

dados destes espectros gerados é utilizado para geração da imagem Raman.  

A imagem Raman pode ser gerada de 3 formas diferentes dependendo da 

forma como for feita a varredura da minha amostra. No modo point to point 

profile, uma sequência de pontos são adquiridos separadamente, e o espectro 

completo de cada ponto é armazenado para posterior análise. No modo line 

imaging, o laser é focado em uma linha, e assim fornece os espectros dos 

diversos pontos ao longo da linha, mas faz isto simultaneamente ao invés de 

sequencial. E no global imaging ilumina-se uma área ampla, e coleta um 

espectro da área inteira iluminada. 

 

4.4.1.2 preparo das amostras para análise da interface adesiva em microscópio 

confocal Raman 

Foi realizada esta análise com o objetivo de verificar a influência da 

aplicação da hidroxiapatita, modificada por ácido deoxicólico, na camada híbrida 
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formada tanto 24 horas após a realização do procedimento adesivo como 

também após a exposição dos espécimes à ciclagem térmica. 

Foram utilizados 4 incisivos bovinos sem as raízes. As raízes foram 

seccionadas na região da linha amelocementária, utilizando um disco de corte 

diamantado (Diamond Wafering Blades 1/2"- série 15 HC - EXTEC Corp. Enfield, 

CT, USA) em uma máquina de corte Isomet 1000 (Buheler, Lake Bluff, IL, EUA). 

Cada um dos incisivos foram levados, primeiramente, á maquina politriz 

Buehler (EcoMet 3000) para o desgaste da porção de esmalte e assim 

exposição da dentina. Foram utilizados inicialmente lixas de carbeto de silício 

com granulação 180 (até o início da exposição) e posteriormente lixas com 

granulação 400 até a exposição total. Depois de exposta a dentina e antes da 

realização do procedimento adesivo, todos os espécimes foram polidos com lixa 

de carbeto de silício de granulação 600 por 1 minuto, sob-refrigeração, para 

criação de uma camada de esfregaço (392). 

Os procedimentos adesivos foram então realizados conforme o grupo que 

cada dente pertencia. Um dente era do grupo controle e o outro do grupo 

deoxicólico. 

No dente do grupo controle o procedimento adesivo foi realizado conforme 

protocolo padrão já bem estabelecido na literatura e clinicamente, ou seja, da 

seguinte forma: 

-aplicação do ácido fosfórico 37% por 15 segundos 

-lavagem com jato de ar e água por 30 segundos 

-remoção do excesso de água com papel absorvente deixando a superfície 

de dentina levemente úmida 

-aplicação do primer (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 30 

segundos e leve jato de ar para remover o excesso (deixando um aspecto final 

levemente úmido) 

-aplicação do adesivo bond (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 

30 segundos e secar levemente para homogeneizar a espessura de adesivo 

-fotopolimerização por 20 segundos com o fotopolimerizador Radii Plus 

(SDI) 

-aplicação da resina composta ICE (SDI) em toda a superfície de dentina 

do do dente incisivo 

-fotopolimerização por 40 segundos 
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No dente do grupo deoxicólico o procedimento adesivo foi realizado da 

seguinte forma: 

-aplicação do ácido fosfórico 37% por 15 segundos 

-lavagem com jato de ar e água por 30 segundos 

-remoção do excesso de água com papel absorvente deixando a superfície 

de dentina levemente úmida 

-preparação de uma suspensão de hidroxiapatita modificada por ácido 

deoxicólico (HA-DEO) à 1% em água Milli-Q 

-aplicação da suspensão de HA-DEO pincelando (fazendo movimentos de 

vai e vem), com um microbrush, durante 30 segundos deixando em repouso por 

10 segundos 

-aplicação de etanol 50%, com um microbrush, agitando durante 10 

segundos e deixando em repouso por mais 10 

-aplicação do primer (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 30 

segundos e leve jato de ar para remover o excesso (deixando um aspecto final 

levemente úmido) 

-aplicação do adesivo bond (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 

30 segundos e secar levemente para homogeneizar a espessura de adesivo 

-fotopolimerização por 20 segundos com o fotopolimerizador Radii Plus 

(SDI) 

-aplicação da resina composta ICE (SDI) em toda a superfície de dentina 

exposta do dente incisivo 

-fotopolimerização por 40 segundos  

Após o término da realização dos procedimentos adesivos, os espécimes 

foram mantidos em água destilada e estufa à 37°C durante 24 horas. 

Os incisivos foram então submetidos a um corte único no sentido 

longitudinal, a fim de expor a interface adesiva. Para a realização dos cortes foi 

utilizado um disco de corte diamantado (Diamond Wafering Blades 1/2"- série 15 

HC - EXTEC Corp. Enfield, CT, USA) em uma máquina de corte Isomet 1000 

(Buehler, Lake Bluff, IL, EUA). Os cortes foram realizados em baixa velocidade 

(150 rpm) e sob refrigeração com água. 

As metades obtidas após o corte foram embutidas em resina acrílica 

quimicamente ativada JET (Clássico Artigos Odontológicos Ltda, São Paulo – 

SP, Brasil), com o auxílio de um dispositivo de silicone de condensação (Figura 
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4.23). Não foi utilizado tubo de PVC pois no experimento piloto realizado 

constatou que o tubo de PVC contribuía para trinca na interface adesiva, já que 

a resina acrílica se adere fortemente ao plástico do tubo.  Antes de serem 

embutidos, as metades dos dentes foram fixadas em fita dupla face, sobre uma 

placa de vidro, com a face que será analisada no microscópio voltada para 

baixo, ou seja, o lado cortado voltado para baixo, a fim de garantir que a região 

pulpar ficasse do lado externo da resina acrílica de embutimento, e 

possibilitando assim a visualização da interface adesiva. Após o embutimento os 

espécimes foram levados a uma politriz para realização do polimento da face 

que será analisada em microscópio. Foi utilizada a politriz Buehler (Automet 250) 

conforme os parâmetros mostrados na Figura 4.24. 

 

 

 

 
 

Figura 4.23-  Dispositivo de silicone de condensação utilizado para o embutimento das metades dos dentes 
em resina acrílica 
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Figura 4.24- Politriz utilizada para o polimento das amostras. A imagem à direita mostra os parâmetros 
utilizados 

 

Para o polimento foi utilizada lixas de carbeto de silício de diferentes 

granulações, respeitando a seguinte sequência: 400 – 1200 – 1500 – 2000.  

Após o polimento os espécimes foram então fixados sobre uma lâmina de 

microscopia com o auxílio de massa de modelar e um dispositivo (Figura 4.25). 

A massa de modelar é colocada entre a lâmina e a base do espécime. O objetivo 

disto é nivelar a amostra, deixando a área de leitura do corpo de prova plana e 

paralela à superfície, requisito necessário para análise em Microscópio Confocal 

Raman.  
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Figura 4.25-  Dispositivo para deixar a área de leitura do corpo de prova plana e paralela à superfície 

 

Na Figura 4.26 podemos observar os espécimes prontos para serem 

analisados. 

 

 
Figura 4.26-  Espécimes após embutimento, polimento e nivelamento. Prontos para serem analisados em 

Microscópio Confocal Raman. C1 e C2 indicam o dente do grupo controle e D1 e D2 do grupo 
deoxicólico. A massa verde embaixo dos espécimes é a massa de modelar utilizada para o 
nivelamento 
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Os espécimes foram então analisados no Microscópio Confocal Raman 

para obter a leitura inicial. Após a realização da leitura inicial e obtenção das 

imagens Raman iniciais, os espécimes foram submetidos à ciclagem térmica 

(descrita no item 4.4.3).  Após a ciclagem térmica os espécimes foram 

novamente fixados à lâmina de microscopia e submetidos à leitura em 

Miscroscópio Confocal Raman para a obtenção das imagens Raman após a 

termociclagem. 

4.4.2 Cisalhamento 

O teste de cisalhamento foi realizado a fim de analisar a influência da 

aplicação das hidroxiapatitas sintetizadas na resistência de união imediata da 

dentina à resina composta. Levando em consideração os resultados obtidos na 

análise de microscopia confocal Raman, optamos por escolher testar 

mecanicamente apenas a hidroxiapatita modificada por ácido deoxicólico. 

a) Preparo dos espécimes para realização do teste de cisalhamento 

Os incisivos bovinos foram primeiramente seccionados com um disco de 

corte diamantado (Diamond Wafering Blades 1/2"- série 15 HC - EXTEC Corp. 

Enfield, CT, USA) em uma máquina de corte Isomet 1000 (Buheler, Lake Bluff, 

IL, EUA), obtendo no final quadrados de 6 mm X 6 mm, conforme mostra o 

esquema da Figura 4.27. 
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Figura 4.27-  O esquema acima mostra a sequência de cortes realizados nos incisivos bovinos até a 

obtenção de quadrados com a dimensão de 6 mm X 6 mm 

 

Após o corte, os quadrados de incisivos bovinos foram embutidos em 

resina acrílica quimicamente ativada JET (Clássico Artigos Odontológicos Ltda, 

São Paulo – SP, Brasil), com o auxílio de um tubo de PVC cortado a uma altura 

de 12mm. Antes de serem embutidos, os quadrados foram fixados em cera 7 

(Clássico Artigos Odontológicos Ltda, São Paulo – SP, Brasil) a fim de garantir 

que a porção de esmalte ficasse do lado externo da resina acrílica de 

embutimento, e assim facilitar o processo de exposição da dentina, como mostra 

a Figura 4.28. 

 

6mm  
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Figura 4.28- A figura mostra a fixação prévia em cera 7 dos quadrados de incisivo cortados e o processo de 

embutimento dos dentes em resina acrílica com   auxílio de um tubo de PVC 

 

Após o processo de embutimento, os espécimes foram levados á maquina 

politriz Buehler (EcoMet 3000) para o desgaste da porção de esmalte e assim 

exposição da dentina. Foram utilizados inicialmente lixas de carbeto de silício 

com granulação 180 (até o início da exposição) e posteriormente lixas com 

granulação 400 até a exposição total. Depois de exposta a dentina e antes da 

realização do procedimento adesivo, todos os espécimes foram polidos com lixa 

de carbeto de silício de granulação 600 por 1 minuto, sob-refrigeração, para 

criação de uma camada de esfregaço (392). Os espécimes foram então divididos 

em grupos controle, deoxicólico, controle TC (termociclado) e deoxicólico TC, 

conforme mostra a Quadro 4.2. 
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Nos grupos controle e controle TC o procedimento adesivo foi realizado 

conforme protocolo padrão já bem estabelecido na literatura e clinicamente, ou 

seja, da seguinte forma (Figura 4.29):  

-aplicação do ácido fosfórico 37% por 15 segundos 

-lavagem com jato de ar e água por 30 segundos 

-remoção do excesso de água com papel absorvente deixando a superfície 

de dentina levemente úmida 

-aplicação do primer (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 30 

segundos e leve jato de ar para remover o excesso (deixando um aspecto final 

levemente úmido) 

-aplicação do adesivo bond (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 

30 segundos e secar levemente para homogeneizar a espessura de adesivo 

-fotopolimerização por 20 segundos com o fotopolimerizador Radii Plus 

(SDI) 

-aplicação da resina composta ICE (SDI) com o auxílio de um dispositivo 

para cisalhamento da Ultradent (Figura 4.30) 

-fotopolimerização por 40 segundos 

 

 

 
Figura 4.29-  Passo a passo do procedimento adesivo realizado nos grupos controle 
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Figura 4.30-  Dipositivo da Ultradent ultilizado para confecção dos espécimes para o teste de cisalhamento 

 

Nos grupos deoxicólico e deoxicolico TC o procedimento adesivo foi 

realizado da seguinte forma (Figura 4.31): 

-aplicação do ácido fosfórico 37% por 15 segundos 

-lavagem com jato de ar e água por 30 segundos 

-remoção do excesso de água com papel absorvente deixando a superfície 

de dentina levemente úmida 

-preparação de uma suspensão de hidroxiapatita modificada por ácido 

deoxicólico (HA-DEO) à 1% em água Milli-Q 

-aplicação da suspensão de HA-DEO pincelando (fazendo movimentos de 

vai e vem), com um microbrush, durante 30 segundos deixando em repouso por 

10 segundos 

-aplicação de etanol 50%, com um microbrush, agitando durante 10 

segundos e deixando em repouso por mais 10. 

-aplicação do primer (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 30 

segundos e leve jato de ar para remover o excesso (deixando um aspecto final 

levemente úmido) 

-aplicação do adesivo bond (3M ESPE Adper Scotchbond) sob agitação por 

30 segundos e secar levemente para homogeneizar a espessura de adesivo 

-fotopolimerização por 20 segundos com o fotopolimerizador Radii Plus 

(SDI) 

-aplicação da resina composta ICE (SDI) com o auxílio de um dispositivo 

para cisalhamento da Ultradent (Figura 4.30) 
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-fotopolimerização por 40 segundos  

 

 
Figura 4.31- Passo a passo do procedimento adesivo realizado nos grupos deoxicólico (as imagens 

destacadas em vermelho são referentes aos passos que diferem do procedimento realizado 
nos grupos controle) 

 

Após o término da realização do procedimento adesivo, os espécimes 

foram mantidos em água destilada e estufa à 37°C, e 24 horas depois foram 

submetidos ao teste de cisalhamento. Os espécimes dos grupos TC foram 

primeiramente submetidos à termociclagem, e apenas 24 horas após o término 

desta, os espécimes foram cisalhados.  

O teste de cisalhamento foi realizado na máquina de ensaios universal 

Kratos (Kratos Dinamômetros, Brasil) utilizando a ponta ativa em cinzel, com 

velocidade de 1mm/min, até o momento da fratura. A carga de ruptura, fornecida 

em Newton (N) pela máquina, foi convertida em tensão de ruptura em 

Megapascal (MPa) através da divisão do valor da carga, pela área fixa do 

dispositivo de 4,33 mm2). 
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Quadro 4.2 - Divisão dos grupos quanto ao tratamento prévio da dentina e a exposição à termociclagem. E 
o número de espécimes (n) em cada grupo 

Grupos Tratamento da dentina Termociclagem N 

Controle (C) - - 15 

Deoxicólico (DEO) 

Aplicação da hidroxiapatita modificada 

por ácido deoxicólico e saturação com 

etanol 50% 

- 15 

Controle TC - 10 000 ciclos 15 

Deoxicólico TC (DEO 

TC) 

Aplicação da hidroxiapatita modificada 

por ácido deoxicólico e saturação com 

etanol 50% 

10 000 ciclos 15 

  

4.4.3 Envelhecimento 

Os espécimes dos grupos Controle TC e Deoxicólico TC foram 

submetidos à ciclagem térmica previamente ao teste de cisalhamento, com o 

intuito de observar a influência da aplicação da hidroxiapatita modificada por 

ácido deoxicólico na resistência de união mediata da dentina à resina composta. 

Os mesmos espécimes utilizados para a obtenção das imagens Raman 

iniciais em Microscópio Confocal Raman foram submetidos à ciclagem térmica, a 

fim de analisar a interface adesiva e assim observar possíveis mudanças na 

morfologia da camada híbrida dos espécimes de ambos os grupos após a 

termociclagem. 

Para a ciclagem térmica foi utilizada a máquina termocicladora da Figura 

4.32. Os espécimes foram submetidos a10 000 ciclos alternando, 30 segundos 
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em banho a 55°C e 30 segundos a 5°C, dispostos em uma cesta conforme 

mostra a Figura 4.33. 

 
Figura 4.32-  Máquina termocicladora utilizada para o teste de envelhecimento 

 

 

;  

Figura 4.33-  Disposição dos espécimes na cesta para realização da ciclagem térmica 
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4.4.4 Análise estatística 

Os dados obtidos no teste de cisalhamento foram submetidos ao teste de 

normalidade, análise de variância e teste de contraste de Tukey para verificar as 

diferenças entre os grupos utilizando o software Minitab 16 com nível de 

significância 5%. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados estão dividindos em: resultados da caracterização e 

resultados referentes a interação da partícula sintetizada em dentina bovina. 

5.1 Caracterização das hidroxiapatitas sintetizadas  

Para a caracterização das partículas utilizamos os métodos de 

espectroscopia por dispersão de raios x, difratometria de raio x, espalhamento 

de luz dinâmica, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia eletrônica 

de varredura e microscopia de força atômica. 

5.1.1 Espectroscopia por dispersão de raios X (EDX) 

A análise de EDX traz como resultado um gráfico com o espectro indicando 

os elementos presentes na composição da amostra analisada e uma tabela 

indicando a análise quantitativa, ou seja a quantidade em porcentagem dos 

elementos presentes. Podemos observar os espectros das amostras sintetizadas 

(Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3). 

Por comparação podemos observar a presença do elemento cálcio e 

fósforo em todas as hidroxiapatitas sintetizadas (Figura 5.4). 
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Figura 5.1 - Espectros indicando a presença de cálcio e fósforo na amostra de hidroxiapatita sintetizada 

sem nenhum modificador de superfície (HAP). Intensidade em contagens por segundo versus 
energia em quilo elétron-volts 

 

 

 
Figura 5.2 - Espectros indicando a presença de cálcio e fósforo na amostra de hidroxiapatita sintetizada 

com ácido abiético (AA). Intensidade em contagens por segundo versus energia em quilo 
elétron-volts 
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Figura 5.3 - Espectros indicando a presença de cálcio e fósforo na amostra de hidroxiapatita sintetizada 
com ácido deoxicólico (AD). Intensidade em contagens por segundo versus energia em quilo 
elétron-volts 
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Figura 5.4 - Comparação dos espectros indicando a presença dos elementos cálcio e fósforo nas 3 

hidroxiapatitas sintetizadas (HA, AA e AD). A linha vermelha indica a detecção dos elementos 
fósforo em 2,21 keV e cálcio 3,89 keV em todas as amostras analisadas 

 

Na Tabela 5.1 são apresentadas as porcentagens dos elementos 

detectados e a razão entre estas porcentagens. Nesta tabela podemos observar 

que a razão Ca/P são semelhantes entre as hidroxiapatitas sintetizadas, todas 

em torno de 2,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA  

AA  

AD  
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Tabela 5.1 - Porcentagens de cálcio e fósforo nas amostras de hidroxiapatita ABI (modificada por ácido 
abiético), DEO (modificada por ácido deoxicólico) e HAP (hidroxiapatita sintetizada sem 
modificadores). Porcentagens de cálcio e fosforo na curva padrão e a razão destas 
porcentagens 

 

 

 

 

5.1.2 Difratometria de Raio X (DRX) 

Nos resultados de DRX obtêm-se um difratograma que indica através de 

picos o arranjo cristalino característico da amostra analisada (Figura 5.5). Em 

todas as amostras HA, AD e AA estão presentes os picos característicos de um 

cristal de hidroxiapatita (entre 20 e 60 2theta). A única diferença que podemos 

observar é a diminuição da intensidade e alargamento dos picos nas amostras 

de AD e AA, possivelmente indicando diminuição dos tamanhos dos cristalitos 

em comparação a HA. 

 

ABI DEO  HAP ABI DEO  HAP

%P direto do método do EDX 0,4 0,3 0,5

%Ca direto do método do EDX 0,8 0,6 1,0

%P curva calculada 0,365 0,307 0,517

%Ca curva calculada 0,767 0,612 0,962

%Ca/%P

2,1 2,0 1,9

2,1 2,0 1,9
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Figura 5.5 -  Comparação dos difratogramas obtidos pela análise de DRX das amostras de HA, AA e AD 

 

5.1.3 Espalhamento de Luz Dinâmica (DLS) 

A análise por DLS fornece um gráfico com uma curva de Gauss indicando 

a distribuição de tamanho e o tamanho médio das partículas em suspensão da 

amostra analisada (Figura 5 .6, Figura 5 .7 e Figura 5 .8). 

 

 

 

 

HA  

AA  

AD 
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Figura 5.6 - Gráfico mostrando a distribuição de tamanho das partículas de HA 

 

 

 

 
 

Figura 5.7 - Gráfico mostrando a distribuição de tamanho das partículas de AA  
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Figura 5.8 - Gráfico mostrando a distribuição de tamanho das partículas de AD  

 

Analisando o resultado de DLS da partícula de HA sintetizada sem adição 

de ligantes, observamos no gráfico uma distribuição de tamanho homogênea 

apresentando tamanho médio de 37,8 nm. A adição de ácido abiético durante a 

síntese modificou o padrão de tamanho das partículas, mostrando uma 

distribuição mais heterogênea, ou seja partículas com tamanhos diferentes, onde 

61,1% das partículas apresentam tamanho médio de 264,1 nm e 38,9% tamanho 

médio de 92,4 nm. Na Figura 5.8 observamos uma distribuição mais homogênea 

e semelhante à da Figura 5.6, mostrando que a adição de ácido deoxicólico 

resultou em partículas com distribuição de tamanho mais semelhante a 

hidroxiapatita sintetizada sem adição de ligantes. Porém as partículas 

apresentaram tamanho de 223 nm, ou seja houve um aumento no tamanho das 

partículas. No entanto, o DLS indica o tamanho das partículas em suspensão e 

em movimento, sem trazer informações sobre o grau de dispersão ou 

aglomeração das partículas, ou seja, o valor apresentado pode não representar 

o tamanho real das partículas constituintes, mas sim o tamanho de seu raio 

hidrodinâmico dos agregados. Assim, as partículas sintetizadas com ligantes 

apresentaram raio hidrodinâmico maior, contrastando com as informações 

obtidas por microscopia de transmissão, o que nos leva a concluir que 

provavelmente, com a adição de ligantes, houve o crescimento da partículas 
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pela presença de aglomerados, devido a natureza mais hidrofóbica dos ligantes 

superficiais AA e AD, e consequentemente pior dispersão em água. 

 

5.1.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Através da análise de MET dos pós podemos observar a morfologia das 

partículas de hidroxiapatita sintetizadas (Figura 5.9, Figura 5.10, Figura 5.11). 

 

 
Figura 5.9 - Imagens de MET das partículas de HA 

 

 

Na Figura 5.9 observamos que a partícula de HA possui um formato de 

bastonete com comprimento menor do que 200nm. 
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Figura 5.10 - Imagens de MET das partículas de AA 

 

 

Na Figura 5.10 observamos que a partícula de AA possui tamanho e 

formato muito semelhante à partícula de HA. 

 

 
Figura 5.11- Imagem de MET das partículas de AD 
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Na Figura 5.11 observamos que a partícula de AD possui também um 

formato de bastonete porém mais arredondado e menos longo, quando 

comparado com as partículas de AA e HA e com tamanho também menor do 

que 200nm. 

 

5.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura do pós de 

hidroxiapatita sintetizados podem ser observados nas figuras abaixo (Figura 

5.12, Figura 5.13 e Figura 5.14). 

 

 
Figura 5.12- Imagem de MEV do pó de HA sintetizada sem nenhum modificador. Aumento de 500x e 

75000x 

 

Na Figura 5.12 observamos o aglomerado de pó de HA. Observamos a 

grande tendência de aglomeração das partículas. 
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Figura 5.13 - Imagem de MEV do pó de HA sintetizada com ácido abiético (AA). Aumento de 500x e 
75000x 

 

Na Figura 5.13 observamos o aglomerado de pó de AA. E comparando 

com as partículas de HA observamos que as partículas de AA possuem uma 

menor tendência de aglomeração.  

 

 
Figura 5.14 - Imagem de MEV do pó de HA sintetizada com ácido deoxicólico (AD). Aumento de 500x e 

75000x 

 

Na Figura 5.14 observamos o aglomerado de pó de AD. E comparando 

com as partículas de HA e AA observamos que as partículas de AD são as que 

possuem menor tendência de aglomeração.  
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5.1.6 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

As imagens de Microscopia de Força Atômica do pós de hidroxiapatita 

sintetizados podem ser observados nas figuras abaixo (Figura 5.15, Figura 5.16 

e Figura 5.17). 

 
Figura 5.15 - Imagem de AFM do pó de HA  

 

Na Figura 5.15 observamos que as partículas de HA apresentam-se menos 

aglomeradas e com um formato mais esférico e superfície mais regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 -  Imagens de AFM do pó de AA em diferentes aproximações 
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Nas imagens da Figura 5.16 observamos que as partículas de AA 

apresentam-se mais aglomeradas e em um aumento maior observamos a 

irregularidade da superfície destes aglomerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 -  Imagens de AFM do pó de AD em diferentes aproximações 

 

Nas imagens da Figura 5.17 observamos que as partículas de AD 

apresentam-se semelhantes às da AA, formando aglomerados com superfície 

irregular. 

 

5.2 Interação das hidroxiapatitas sintetizadas e as  fibras colágenas 

expostas da dentina 

Para avaliarmos a interação da partícula de ácido deoxicólico em detina 

bovina, utilizamos os métodos de microscopia confocal raman e teste de 

resistência ao cisalhamento (antes e após a termociclagem). 
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5.2.1 Análise da interface adesiva em microscópio confocal Raman 

Nas imagens da interface adesiva por microscópio confocal Raman foi 

possível observar a formação de uma camada híbrida íntegra tanto na amostra 

controle como na amostra DEO (onde foi depositada hidroxiapatita modificada 

por ácido deoxicólico durante o procedimento adesivo). Após a termociclagem 

não houve alteração na morfologia das camadas híbridas de ambas as 

amostras. 

Para obtenção de todas as imagens no aumento de 20X os parâmetros 

utilizados foram: 400 linhas X 225 pontos, imagem de 160 X 90, tempo de 

integração 0,01 segundos, potência do laser 25W e utilizando EMCCD. Para 

obtenção de todas as imagens no aumento de 100X os parâmetros utilizados 

foram: 200 linhas X 125 pontos, imagem de 40 X 25, tempo de integração 0,05 

segundos, potência do laser 25W e utilizando EMCCD.  

 

 

 
 

Figura 5.18 - Imagem óptica da amostra controle antes da termociclagem em um aumento de 20X. O 
quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 
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Na Figura 5.18 observamos a imagem óptica da amostra controle, em um 

aumento de 20X, obtida através do Microscópio Confocal. Nela podemos 

observar os tags de resina e a camada híbrida íntegra formada após o 

procedimento adesivo convencional realizado com o sistema adesivo de 3 

passos. 

 

 
Figura 5.19 -  Imagem Raman da amostra controle antes da termociclagem em um aumento de 20 X, com 

os respectivos espectros característicos ao lado  

 

 

Na Figura 5.19 observamos a imagem Raman obtida após a varredura da 

região escolhida (marcada em vermelho na imagem óptica da Figura 5.18). Além 

disso, podemos observar o espectro característico da região onde há maior 

quantidade de HA (interior dos túbulos dentinários) caracterizado pelo pico na 

região de 924 a 987 cm-1 referente ao estiramento simétrico do grupo PO4
3- e 

região onde há maior quantidade de resina, caracterizado pelo pico na região de 

3000 a 3200cm-1 referente ao estiramento da ligação C-H. 
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Figura 5.20 - Imagem óptica da amostra controle antes da termociclagem em um aumento de 100X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 

 

Na Figura 5.20 observamos a imagem óptica da amostra controle antes 

da termociclagem em um aumento de 100X obtida através do Microscópio 

Confocal. Nela podemos observar os tags de resina e a camada híbrida íntegra 

formada após o procedimento adesivo convencional realizado com o sistema 

adesivo de 3 passos em um aumento maior. 
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Figura 5.21 - Imagem Raman da amostra controle antes da termociclagem em um aumento de 100 X, com 

os respectivos espectros característicos ao lado 

 

Na Figura 5.21, em um aumento de 100X, podemos observar a infiltração 

da resina no interior dos túbulos, a formação dos tags e a íntima ligação entre 

resina e dentina, mostrando a formação de uma camada híbrida íntegra. 
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Figura 5.22 - Imagem óptica da amostra DEO antes da termociclagem em um aumento de 20X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 

 

Na Figura 5.22 observamos a imagem óptica da amostra DEO antes da 

termociclagem em um aumento de 20X obtida através do Microscópio Confocal. 

Nela podemos observar os tags de resina e a camada híbrida íntegra formada 

após o procedimento adesivo convencional realizado com o sistema adesivo de 

3 passos. 
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Figura 5.23 - Imagem Raman da amostra DEO antes da termociclagem em um aumento de 20 X, com os 

respectivos espectros característicos ao lado  
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Figura 5.24 - Imagem óptica da amostra DEO antes da termociclagem em um aumento de 100X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 

 

Na Figura 5.24, em um aumento de 100X, podemos observar a infiltração 

da resina no interior dos túbulos, a formação dos tags e a íntima ligação entre 

resina e dentina, mostrando a formação de uma camada híbrida íntegra na 

amostra DEO antes da termociclagem. 
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Figura 5.25 -  Imagem Raman da amostra DEO antes da termociclagem em um aumento de 100 X, com os 
respectivos espectros característicos ao lado  
 

Nas Figura 5.23 e Figura 5.25, observamos em diferentes aumentos (100x 

e 20X) que a deposição de partículas de hidroxiapatita modificada por ácido 

deoxicólico (DEO) não alterou a morfologia da camada híbrida quando 

comparada ao grupo controle. 
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Figura 5.26- Imagem óptica da amostra controle depois da termociclagem em um aumento de 20X. O 
quadrado em azul indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 

 

Na Figura 5.26 observamos a imagem óptica da amostra controle depois 

da realização da termociclagem em um aumento de 20X. Nela podemos ver a 

interface íntegra sem indícios de fraturas. 
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Figura 5.27 - Imagem Raman da amostra controle depois da termociclagem em um aumento de 20 X, com 

os respectivos espectros característicos ao lado  

 

 

 
Figura 5.28 - Imagem óptica da amostra controle depois da termociclagem em um aumento de 100X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 
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Na Figura 5.28 observamos a imagem óptica da amostra controle depois 

da realização da termociclagem em um aumento de 100X. Nela podemos ver a 

interface íntegra sem indícios de fraturas. 

 

 

 
Figura 5.29 - Imagem Raman da amostra controle depois da termociclagem em um aumento de 100 X, com 

os respectivos espectros característicos ao lado 
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Figura 5.30- Imagem óptica da amostra DEO depois da termociclagem em um aumento de 20X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 

Na Figura 5.30 observamos a imagem óptica da amostra DEO depois da 

realização da termociclagem em um aumento de 20X. Nela podemos ver a 

interface íntegra sem indícios de fraturas mesmo após a realização da 

termociclagem. 
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Figura 5.31 - Imagem Raman da amostra DEO depois da termociclagem em um aumento de 20 X, com os 

respectivos espectros característicos ao lado 

 

 

 
Figura 5.32 - Imagem óptica da amostra DEO depois da termociclagem em um aumento de 100X. O 

quadrado em vermelho indica a região escolhida para realização da varredura e obtenção da 
imagem Raman 
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Na Figura 5.32 observamos a imagem óptica da amostra DEO depois da 

realização da termociclagem em um aumento de 100X. Nela podemos ver a 

interface íntegra sem indícios de fraturas. 

 

 
Figura 5.33 - Imagem Raman da amostra DEO depois da termociclagem em um aumento de 100 X, com os 

respectivos espectros característicos ao lado  

 

Após a realização da termociclagem, as amostras controle e DEO foram 

novamente observadas no microscópio confocal Raman. Nas Figura 5.27 e 

Figura 5.29, observamos que após a ciclagem térmica não houve alteração na 

morfologia da camada híbrida do grupo controle, ela permaneceu intacta, sem 

indícios de descolamento. O mesmo aconteceu com o grupo DEO (Figura 5.31 e 

Figura 5.33). 
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5.2.2 Resistência ao Cisalhamento antes e depois da ciclagem térmica 

O gráfico da Figura 5.34 apresenta os valores de resistência de união (em 

MPa) obtidos em teste de cisalhamento, antes e depois da termociclagem (TC). 

As colunas representam os valores médios e as barras os desvios padrão. O 

valor médio de resistência de união do grupo controle antes da termociclagem foi 

de 20,1 MPa. Após a termociclagem houve uma queda significante neste valor 

de resistência para 14,7 MPa. Comparando com o grupo DEO antes da 

termociclagem podemos ver que o valor de resistência do grupo DEO já é maior 

que do grupo controle antes da termociclagem, sendo de 25,6 MPa. Após a 

termociclagem houve uma leve queda no valor de resistência grupo DEO (de 

25,6 para 23,3), porém esta queda não foi considerada estatisticamente 

significante. E além disso, o valor de resistência de união do grupo DEO após a 

termociclagem foi considerada estatisticamente igual ao do grupo controle antes 

da TC. 

 

 

 
Figura 5.34 - Valores de resistência de união (em Mpa) ao teste de cisalhamento antes e depois da 

termociclagem (TC). As colunas representam os valores médios e as barras os desvios 
padrão. As letras diferentes indicam diferença estatística (p<0,05) 
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6 DISCUSSÃO 

Neste estudo tivemos como objetivo verificar a possibilidade da obtenção 

de nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas e avaliar possíveis 

benefícios da utilização destas durante o processo adesivo em dentina. 

Estávamos à procura de um material que fosse capaz de melhorar a qualidade 

da camada híbrida formada, prevenindo a degradação de colágeno e assim 

aumentando a durabilidade da restauração adesiva, principal desvantagem dos 

sistemas adesivos atuais.  

Atualmente, a hidroxiapatita é o biomaterial cerâmico à base de fosfato de 

cálcio mais estudado e mais utilizado para aplicações clínicas como substitutos 

ósseos. Tal fato se deve principalmente à sua biocompatibilidade, ausência de 

reações adversas, de respostas de corpo estranho ou inflamações e toxicidade 

seja local ou sistêmica, além da sua capacidade de ligação ao tecido do 

hospedeiro, propriedade osteocondutora e sua versatilidade físico-química, 

podendo ser utilizado em cirurgia ortopédica sob diversas morfologias (blocos, 

cimentos, grânulos, microesferas, entre outros) (393-397). No entanto, a redução 

no tamanho da partícula de hidroxiapatita da escala micrométrica para a 

nanométrica pode alterar propriedades como dureza e área superficial, 

modificando o seu comportamento biológico (398). Por isso, neste estudo 

optamos pela síntese de hidroxiapatita em escala nanométrica. 

A nano-hidroxiapatita é considerada um dos biomateriais com maior 

biocompatibilidade e bioatividade, e já vem sendo amplamente aplicada em 

medicina e odontologia como substituo ósseo e na remineralização dentária (48, 

399). A redução no tamanho leva a maior reatividade da partícula devido ao 

aumento da área superficial (399). Evidências demonstram grande similaridade 

quanto a morfologia e estrutura cristalina das partículas em tamanho nano 

quando comparadas com a apatita dental (49).  Os cristais presentes no esmalte 

dental parecem ter formato de bastões agulhados medindo aproximadamente 

100nm de comprimento, de 30-60nm de largura e 26nm de espessura, enquanto 

os cristais da dentina possuem tamanho de aproximadamente 20nm (400-402). 
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Estudo utilizando hidroxiapatita nanoparticulada para tratamento de 

hipersensibilidade dentinária mostrou oclusão dos túbulos expostos (46). 

Pesquisas recentes mostram que a nanopartícula de hidroxiapatita possui alto 

potencial de remineralização de lesões de cárie em esmalte (47-51). Além disso, 

existem evidências que o tamanho do cristal desempenha um papel essencial na 

formação dos tecidos duros e possui significante influência nas propriedades 

intrínsecas destes cristais, incluindo solubilidade e, consequentemente, 

biocompatibilidade (35, 36). Estudo in vitro mostrou que nanopartículas de 

hidroxiapatita podem simultaneamente reparar e prevenir lesões de erosão 

iniciais comparadas com partículas de hidroxiapatita com comprimento de 

centenas de nanômetros (52). Estudos recentes mostram sucesso na 

incorporação de nanopartículas de hidroxiapatita na formulação de adesivos 

resinosos (53, 54). A incorporação de 2% de nanopartículas de hidroxiapatita em 

adesivos resinosos melhorou as propriedades destes materiais, apresentando 

valores maiores de resistência adesiva ao teste de cisalhamento quando 

comparados aos adesivos controle (sem adição de nanopartículas) (53). No 

entanto se formos analisar os estudos citados anteriormente, todos mostram a 

utilização de partículas de hidroxiapatita pura e, além disso, poucos estudos 

mostram aplicação de nanopartículas de hidroxiapatita para remineralização de 

lesões em dentina (48, 55-57). No presente estudo optamos não apenas pela 

síntese de hidroxiapatita pura, mas também funcionalizadas, para aplicação 

durante o procedimento adesivo em dentina. Esperávamos que a aplicação das 

nanopartículas de hidroxiapatita sobre o colágeno exposto após o 

condicionamento ácido pudesse criar um arcabouço mineral ao redor deste 

colágeno prevenindo a sua degradação com o tempo. Assim, o objetivo da 

adição de ligantes durante a síntese foi a criação de nanopartículas com 

morfologias diferentes afim de se verificar qual delas interagiria melhor com o 

colágeno, protegendo-o da degradação. Optamos pela adição de ligantes com 

característica anfifílica, ou seja, moléculas com uma região hidrofílica e outra 

hidrofóbica, pois a região polar interage com a superfície da partícula de 

hidroxiapatita em crescimento e as regiões apolares dos ligantes interagem entre 

si criando uma espécie de micela ao redor da partícula orientando o seu 

crescimento. Escolhemos o ácido abiético e o deoxicólico pois eram os 

compostos surfactantes disponíveis no laboratório. A diferença existente entre 
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eles é a de que o ácido deoxicólico possui a porção apolar mais longa e mais 

distante da porção polar quando comparada com o ácido abiético, podendo 

talvez controlar melhor o crescimento. 

Para a síntese das hidroxiapatitas optamos pelo método em meio aquoso 

de precipitação de sais de fosfato de cálcio, pois é o método com o qual o grupo 

já tinha experiência e possui como principal vantagem a síntese de partículas 

nanométricas (224-226). Como já foi abordado anteriormente, na revisão de 

literatura, a maior dificuldade dos métodos de precipitação é o controle das 

variáveis que influenciam na reação de precipitação, ou seja, pH, temperatura e 

razão Ca/P dos reagentes, podendo levar a produtos finais com diferentes 

estequiometrias, cristalinidade e morfologia, contribuindo para diferentes 

comportamentos in vivo e in vitro (170). Dentre os parâmetros do processo de 

precipitação que necessitam de uma atenção maior pode-se citar o pH, 

temperatura de obtenção, concentração molar dos reagentes, tempo de 

agitação, tempo de envelhecimento e a velocidade de titulação diretamente 

relacionada à cinética de reação são as variáveis críticas para pureza e 

características cristalográficas do material obtido (90). Todas estas variáveis 

foram estritamente controladas durante o processo de síntese. O pH foi 

controlado em 9,0, a temperatura da solução próxima a 100, tempo de agitação 

e envelhecimento (tempo de reação) foi de 8 horas. A composição dos 

reagentes está relacionada à pureza do material, que pode ou não apresentar 

íons inesperados na rede, além de diferenças nas características morfológicas e 

cristalográficas. Utilizamos para a síntese sais de nitrato de cálcio e fosfato de 

amônio bi básico. Para ajuste de pH foi utilizado o hidróxido de amônio que gera 

como subprodutos íons NH4
+ e NO3

-  que ficam solúveis em água. Mas, alguns 

destes ficam aderidos à nanopartícula de HA. Para que estes subprodutos 

fossem removidos, fizemos a lavagem e centrifugação do pó após a síntese. 

Finalizada a síntese, realizamos a caracterização das partículas 

sintetizadas antes de testarmos a sua aplicação. A caracterização tem como 

objetivo não só comprovar se as partículas sintetizadas se tratavam de 

nanopartículas de hidroxiapatita mas também analisar suas características 

químicas e morfológicas, para através destas, escolhermos qual delas iríamos 

utilizar para o teste in vitro. Além disso, através dos resultados obtidos com a 
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caracterização foi possível observar se a adição de ligantes alterou as 

características químicas e morfológicas comparando com a hidroxiapatita pura.  

As partículas produzidas por este método são geralmente, não 

estequiométricas, com baixa cristalinidade, com morfologia irregular porém 

nanométricas (224-226). Através da análise por EDX foi possível observar a 

composição e estequiometria das partículas sintetizadas. As hidroxiapatitas 

biológicas encontradas no esmalte e dentina normalmente apresentam 

substituições iônicas em sua estrutura, ou seja, são deficientes de cálcio, 

carbonatadas, apresentam ausência de estequiometria e razão Ca/P 

aproximadamente 1,96 (aproximadamente pois como já foi citado elas 

geralmente são não estequiométricas). Mesmo sabendo que este método 

geralmente produz hidroxiapatitas não estequiométricas, optamos por ele pois, a 

estequiometria não era a prioridade, já que a apatita biológica normalmente 

também não é estequiométrica. Os resultados por EDX comprovaram a 

composição, indicando a presença de cálcio e fósforo nas 3 hidroxiapatitas 

sintetizadas. Além disso, mostraram que a adição dos ligantes ácido abiético e 

deoxicólico não alterou significantemente a razão Ca/P e, portanto, não alterou a 

composição das partículas comprovando que mesmo com a adição dos ligantes, 

ocorreu a síntese de hidroxiapatita. As partículas sintetizadas com adição de 

ligantes possuem a razão Ca/P semelhantes à hidroxiapatita pura 

(aproximadamente 2,0) e próximas a hidroxiapatita biológica encontrada nos 

tecidos mineralizados, mostrando que apesar de este método de síntese gerar 

partículas não estequiométricas, não altera significativamente a estequiometria 

uma vez que a razão Ca/P foi semelhante para todas as moléculas analisadas.  

As análises de DRX apresentaram difratogramas das partículas 

sintetizadas com os picos característicos do padrão cristalino da hidroxiapatita, 

que são os picos compreendidos entre 20.000 e 60.000 2-theta. A adição dos 

ligantes, ácido abiético e ácido deoxicólico, causou uma leve diminuição da 

cristalinidade das partículas, já que os respectivos difratogramas apresentaram 

picos mais largos e com intensidade menor quando comparados ao difratograma 

da hidroxiapatita pura. A adição de ligantes durante a síntese diminuiu 

levemente a cristalinidade, porém sem alterar o padrão cristalino. Os picos com 

menor intensidade sugerem menor cristalinidade das hidroxiapatitas com 

ligantes (403, 404), ou seja, provavelmente a adição de ligantes aumentou a 
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solubilidade da nanopartícula de hidroxiapatita o que seria bom para a aplicação 

em colágeno, já que estas poderiam se difundir melhor ao apresentarem maior 

solubilidade. 

O método de precipitação normalmente dá origem a partículas 

nanométricas (224-226). Neste estudo realizamos o teste de DLS para avaliar o 

tamanho das partículas sintetizadas. Analisando o resultado de DLS da partícula 

de HA sintetizada sem adição de ligantes observamos no gráfico uma 

distribuição de tamanho homogênea com 100% das partículas apresentando 

tamanho médio de 37,8 nm. A adição de ácido abiético durante a síntese 

modificou o padrão de tamanho das partículas, que passou a apresentar uma 

distribuição mais heterogênea, ou seja partículas com tamanhos diferentes, onde 

61,1% das partículas apresentam tamanho médio de 264,1 nm e 38,9% tamanho 

médio de 92,4 nm. Já com a adição do ácido deoxicólico observa-se uma 

distribuição mais homogênea e semelhante à da HA sintetizada pura, mostrando 

que a adição de ácido deoxicólico resultou em partículas com distribuição de 

tamanho mais semelhante à da hidroxiapatita sintetizada sem adição de ligantes. 

No entanto, essas partículas apresentaram tamanho de 223 nm, ou seja houve 

um aumento no tamanho das partículas. Analisando os valores em nm das 

partículas sintetizadas poderíamos concluir que as partículas AA e AD não 

podem ser consideradas nanopartículas, já que apresentam tamanho maior que 

100 nm. No entanto, o DLS indica o tamanho das partículas em suspensão, ou 

seja, o valor apresentado não representa o tamanho real das partículas, mas sim 

o tamanho do seu raio hidrodinâmico destas partículas em movimento, baseado 

no fato de que partículas com o menor raio hidrodinâmico se movimentam com 

uma velocidade maior. Assim, as partículas sintetizadas com ligantes 

apresentaram maior raio hidrodinâmico, nos levando a concluir que 

provavelmente, com a adição de ligantes, houve o crescimento da partícula 

preferencialmente para uma das dimensões, tornando-a com formato de 

bastonete e, por isso, apresentando um raio hidrodinâmico maior, quando 

comparada à partícula de HA pura.  

Nas imagens de MET podemos observar que todas as partículas 

sintetizadas apresentam tamanho menor do que 100 nm e, portanto são 

nanopartículas, comprovando o que foi observado nos resultados de DLS. 

Quanto a morfologia, as partículas sintetizadas pelo método de precipitação 
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podem ter formato tipo agulha/esférica ou nanobastões (227). Através das 

imagens de MET podemos observar morfologia com formato de bastonete para 

todas as partículas semelhante a HA encontrada no esmalte e dentina (399). 

Com a adição dos ligantes, esperávamos partículas com tamanho e morfologia 

diferentes da hidroxiapatita pura, já que estes surfactantes foram adicionados 

com o intuito de orientar o crescimento do cristal. Diante dos resultados obtidos 

vimos que houve alteração do raio hidrodinâmico das partículas em movimento, 

no entanto, quanto a morfologia se mostraram muito semelhantes tanto 

comparando com a hidroxiapatita pura como comparando as hidroxiapatitas com 

ligantes diferentes.  

A literatura mostra que as partículas sintetizadas por este método 

facilmente se agregam e que esta agregação pode ser superada pela adição de 

dispersantes orgânicos, polímeros ou tensoativos (227). No presente estudo 

podemos observar a tendência de agregação das partículas nas imagens de 

MEV realizadas dos pós de hidroxiapatita, sendo que as amostras sintetizadas 

com adição de surfactantes (AA e AD) apresentaram menor aglomeração 

quando comparadas a HA sintetizada sem ligantes, como já foi comentado 

anteriormente. 

Nos resultados de AFM observamos que a superfície das partículas AA e 

AD apresentaram-se mais irregulares quando comparadas a HA pura. As 

partículas de HA pura mostraram-se com formato mais esférico, superfície mais 

lisa e menor poder de aglomeração. Diferente do que foi observado em MEV, 

onde as partículas de HA pura apresentaram maior poder de aglomeração. Esta 

diferença pode ser explicada pelo fato de que para realização das imagens de 

MEV os pós foram apenas depositados sobre o stub. Já nas imagens de AFM 

elas foram dispersas em etanol. Portanto, provavelmente, a solubilidade da HA 

em etanol é maior quando comparada com a solubilidade das partículas com 

ligantes AA e AD. O poder de aglomeração provavelmente atrapalha a interação 

das partículas quando aplicadas biologicamente, já que quando estão 

aglomeradas, as nanopartículas diminuem a área superficial, diminuindo o poder 

de reatividade destas.  

Após a caracterização de todas as partículas sintetizadas e comprovação 

de que se tratavam de nanopartículas de HA, estas foram testadas sobre a 

superfície de dentina bovina através de um teste piloto para que fosse possível 
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optar por qual das hidroxiapatitas seria utilizada sobre o dente. Apesar de termos 

sintetizado e caracterizado três tipos de HA diferentes optamos apenas por um 

tipo para realizar o cisalhamento. O teste piloto se mostrou necessário para a 

escolha da partícula, uma vez que com os resultados da caracterização não foi 

possível identificar grandes diferenças entre as HA sintetizadas (Anexos de A a 

E). 

Era esperado que mesmo após a lavagem da suspensão, as partículas 

sintetizadas ficariam ali depositadas. No entanto através da Microscopia 

Confocal Raman não foi possível diferenciar as partículas de HA depositadas 

das partículas de HA do dente, com exceção da AD que apresentou uma 

fluorescência característica do ácido deoxicólico. E assim foi possível comprovar 

que a HA sintetizada com ácido deoxicólico se encontrava ali mesmo após a 

lavagem da cavidade. Por isso optamos por testar apenas as partículas AD 

durante os procedimentos adesivos. Porém no futuro seria interessante testar as 

outras hidroxiapatitas. 

A composição heterogênea do tecido dentinário, sua hidrofilicidade e a 

presença da smear layer após o seu preparo com brocas diamantadas, o torna 

um substrato extremamente complexo quando o assunto é adesão. Nas últimas 

duas décadas vários foram os avanços e tentativas não apenas para melhorar a 

adesão em dentina como também para simplificar o modo de aplicação dos 

sistemas adesivos na clínica odontológica. No entanto, apesar dos esforços, a 

criação de uma interface adesiva duradoura entre resina e dentina continua 

sendo o grande desafio da odontologia adesiva (321). Estudos mostram que a 

interface falha com o tempo levando ao surgimento de microinfiltrações, 

pigmentação, cáries secundárias, trincas, fraturas e até a completa perda da 

restauração. Vários estudos in vitro e in vivo observaram diminuição da 

resistência de união em dentina ao longo do tempo (10, 14, 18, 23, 356, 357, 

405). Hashimoto et al. encontraram queda de 67% na resistência de união ao 

teste de microtração entre os espécimes envelhecidos por 24hrs e 1 ano (27). As 

principais razões apontadas para as falhas das restaurações adesivas são a 

perda de retenção e adaptação marginal (4, 5). Quando expostos ao meio bucal, 

os adesivos tendem a diminuir a sua estabilidade e consequentemente, a 

longevidade. Sorção de água é apontada como principal fator desestabilizador 

dos adesivos ao longo do tempo (386, 406). A literatura apresenta redução na 
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resistência de união e mudanças morfológicas na interface dentina/resina após 

armazenamento em água (13, 23, 367). Aproximadamente 3 meses após, todas 

as classes de adesivos exibiram evidências mecânicas e morfológicas de 

degradação (10). No entanto, as falhas na interface adesiva não estão 

relacionadas apenas à degradação de polímero.  

Fibrilas colágenas quando expostas estão susceptíveis à hidrólise (14, 20-

23) e à ação principalmente das metaloproteinases (MMPs) (28, 32, 288, 379). A 

fim de evitar esta degradação, através da criação de um arcabouço ao redor do 

colágeno exposto e assim aumentar a durabilidade da restauração neste estudo 

decidimos aplicar a nanopartícula modificado por ácido deoxicólico durante o 

procedimento adesivo convencional e comparar tanto a resistência imediata 

como a mediata com o controle que seria o procedimento adesivo convencional. 

As MMPs agem sobre as fibrilas colágenas da porção profunda que não foram 

completamente infiltradas pelos monômeros hidrofílicos, e por isso ficaram 

expostas. Se as nanopartículas de HA conseguissem infiltrar até a porção 

profunda, envolver todas as fibrilas, e protegê-las da degradação, a resistência 

de união da interface poderia ser aumentada. 

Neste estudo, optamos pela utilização do sistema adesivo de 3 passos 

(“etch and rinse”), considerado ainda o padrão ouro em relação a durabilidade, 

quando comparados aos outros sistemas adesivos disponíveis atualmente (10). 

Após o condicionamento ácido da superfície de dentina, as fibras colágenas são 

expostas, e para a perfeita infiltração dos monômeros hidrofílicos presentes no 

primer é necessário que não ocorra o colapsamento das fibras. Decidimos 

utilizar o etanol 50% previamente a aplicação da solução de hidroxiapatita DEO, 

baseado em estudos anteriores onde se utilizava concentrações crescentes de 

etanol para que houvesse a lenta substituição da água pelo etanol (386), e assim 

houvesse tempo para a infiltração das nanopartículas de hidroxiapatita entre as 

fibrilas colágenas. Além disso, as nanopartículas de hidroxiapatita possuem boa 

solubilidade em etanol, o que facilitaria a penetração por entre as fibrilas. No 

grupo controle não foi realizada a aplicação do etanol 50% previamente a 

aplicação do primer pois em um estudo piloto realizado anteriormente, a inclusão 

de tal passo não apresentou alteração nos valores de resistência de união ao 

teste de cisalhamento, assim optamos por manter o método convencional como 

controle. 
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Foram utilizados dentes bovinos devido a facilidade de obtenção 

comparado a dentes humanos. Os dentes bovinos já vêm sendo amplamente 

utilizados como substitutos de dentes humanos para testes in vitro de análise de 

resistência de união de diversos procedimentos adesivos tanto em esmalte como 

dentina. No entanto, estudos recentes mostram diferenças estruturais na dentina 

de dentes bovinos quando comparados a dentes humanos (407, 408). Ao 

contrário dos dentes humanos, onde o diâmetro dos túbulos aumenta 

gradualmente da junção amelo-dentinária para a polpa, nos dentes bovinos os 

túbulos são mais amplos na região mais próxima à junção amelo-dentinária 

(407). No entanto, um estudo recente mostrou que apesar de os valores 

quantitativos de resistência de união ao cisalhamento em dentes bovinos terem 

sido diferentes de dentes humanos, as análises de fratura não apresentaram 

diferenças, ou seja, o fenômeno pode ser compatível apesar dos valores 

absolutos se mostrarem diferentes (408).  

Neste estudo foram avaliados a resistência de união imediata (24 horas 

após a realização do procedimento adesivo) e mediata (1 semana após o 

procedimento adesivo) ao teste de cisalhamento em dentina bovina. A avaliação 

da resistência mediata foi feita após a realização da ciclagem térmica 

equivalendo a 1 ano de envelhecimento 

Vários fatores, como origem do tecido dentinário (humano ou bovino), 

espessura de smear layer, o teste utilizado, velocidade do teste, área da 

superfície de adesão, preparação prévia da superfície e fatores relacionados ao 

operador influenciam os valores de resistência de união dos sistemas adesivos 

aos tecidos dentais (409-411).  

O teste realizado neste estudo foi o de cisalhamento ou também 

denominado de macro cisalhamento já que a área da secção transversal adesiva 

foi de 4,33 mm2 , sendo que o valor para ser considerado micro cisalhamento é 

de 1mm2 (412). 

A termociclagem é um processo utilizado em estudos in vitro com o intuito 

de submeter restauração, dente e interface, a temperaturas compatíveis com as 

encontradas na cavidade oral. Durante a termociclagem os espécimes são 

submetidos a mudanças de temperatura e também a exposição à umidade 

(água). O estresse térmico gera estresse mecânico devido a diferença do 

coeficiente térmico linear de expansão entre dente e material restaurador, 
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causando falha na interface adesiva (413-416). Utilizamos 10 000 ciclos 

alternando 30 segundos a 5°C e 30 segundos a 55°C, o que equivaleria a 1 ano 

de envelhecimento e degradação in vivo (417). 

Utilizamos a Microscopia Confocal Raman para análise da interface 

dentina/resina e avaliação da camada híbrida formada imediatamente (24 horas) 

após a realização do procedimento adesivo e após a termociclagem, a fim de 

verificar não só possível alteração na formação da camada híbrida com a 

aplicação da nanopartícula durante o processo adesivo comparado ao grupo 

controle como também observar se existe alguma mudança nesta camada 

híbrida após a termociclagem. 

A Microscopia Confocal Raman tem sido considerada uma ferramenta 

muito útil para determinação do grau de conversão de resinas compostas e 

análise de penetração de adesivos e desmineralização de dentina, já que ela é 

capaz de fornecer quantitativamente informações bioquímicas da composição de 

uma amostra. Através da combinação de espectroscopia e microscopia ela é 

capaz de detectar e quantificar a composição química de uma amostra (418, 

419). Estudo recente mostra que a Microscopia Confocal Raman é capaz de 

fornecer informações mais precisas da desmineralização da dentina, como o 

grau de penetração do monômero, além de visualização precisa dos tags 

formados da camada híbrida (420). Além disso, é uma técnica considerada não 

destrutiva e que requer poucos preparos dos espécimes (419). No presente 

estudo o fato de ser uma técnica não destrutiva ajudou bastante, já que a 

mesma amostra foi utilizada para as análises antes e depois da termociclagem. 

Apesar de não observarmos alteração na morfologia e nem presença de 

falhas na camada híbrida dos grupos testados após a termociclagem, esta 

causou alterações significativas nos valores de resistência de união ao teste de 

cisalhamento. No gráfico da Figura  observamos que a aplicação da suspensão 

de hidroxiapatita modificada por ácido deoxicólico (DEO) durante o procedimento 

adesivo causou aumento nos valores de resistência, visto que o grupo controle 

apresentou valores de resistência média de 20,17 MPa e o grupo DEO  25,61 

MPa. Após a termociclagem ambos os grupos sofreram queda nos valores de 

resistência, porém o valor do grupo DEO TC se apresentou maior do que o 

grupo controle e controle TC. Diante dos valores apresentados podemos concluir 

que a aplicação de nanopartículas de hidroxiapatita modificada por ácido 
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deoxicólico previamente à aplicação do primer durante o procedimento adesivo 

foi capaz de melhorar a resistência de união tanto mediata como imediata ao 

teste de cisalhamento.  

Os valores aumentados de resistência não podem estar relacionados ao 

uso de etanol já que o modo como foi utilizado o álcool difere da técnica ethanol 

–bonding. Nesta, preconiza-se a lenta substituição de água presente entre as 

fibrilas de colágeno por etanol, buscando criar um ambiente isento de água, para 

então infiltrar monômeros mais hidrofóbicos e, portanto, mais resistentes à 

hidrólise (386-389). Apesar de estudos mostrarem a eficiência desta técnica 

alternativa de hibridização da dentina na manutenção dos valores de resistência 

ao longo do tempo, comprovando menor susceptibilidade dos monômeros 

hidrofóbicos à degradação (386-389), esta técnica é considerada inviável 

clinicamente já que demanda tempo prolongado para ser executada (390). No 

presente estudo foi utilizado apenas uma concentração de solução de álcool 

(50%) e com a finalidade de facilitar a infiltração das nanopartículas e possibilitar 

a lenta e completa substituição de água por nanopartículas de HA. Além disso, 

foi utilizado primer hidrofílico e não hidrofóbico, mostrando que os valores altos 

de resistência se relacionam não ao uso de álcool apenas mas a infiltração de 

nanopartículas de HA. 

Os altos valores de resistência de união podem estar relacionados com a 

capacidade que as nanopartículas de hidroxiapatita tem de infiltrar a matriz de 

colágeno de dentina desmineralizada. Após a infiltração, as nanopartículas 

podem ter envolvido as fibrilas colágenas expostas após o condicionamento 

ácido protegendo-as da degradação. Enzimas endógenas como por exemplo as 

MMPs e catepsinas se tornam ativas a partir do momento em que se encontram 

livres do componente mineral, ou seja, após o condicionamento com ácido 

fosfórico, não só proteínas colágenas como também enzimas proteolíticas 

endógenas (não colágenas) se tornam ativas e aptas a degradar matriz 

orgânica, e isto ocorre principalmente em tecido dentinário, onde a porcentagem 

de material orgânico é alta (376, 421, 422). Portanto, esta proteção pode ter 

inibido a ativação e/ou a ação destas enzimas. Além disso, as nanopartículas 

parecem formar um arcabouço adequado para a remineralização, uma vez que 

as partículas infiltradas provavelmente agem  como sementes entre a matriz de 

colágeno criando um ambiente apropriado para o crescimento de mineral (55).  
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Futuramente, seria interessante testarmos a aplicação das nanopartículas 

de HA com posterior análise da atividade das MMPs, visando observar se há 

inativação destas pela presença da hidroxiaptita sintética. 
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7 CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos podemos concluir: 

- Obtivemos êxito na síntese de nanopartículas de hidroxiapatita com as 

metodologias propostas 

- A adição de ligantes modificou a morfologia dos cristais de hidroxiapatita 

sem alteração do padrão de rede cristalográfica 

- Os ensaios mecânicos demonstraram que a utilização da hidroxiapatita 

funcionalizada pelo ácido deoxicólico elevou os valores de resistência de união 

inicial e preveniu a redução dos valores de resistência de união após a ciclagem 

térmica, quando comparadas ao grupo controle. 
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ANEXOS 

Para o teste piloto foram utilizados 4 incisivos bovinos, onde em cada um 

deles, foram confeccionadas 2 cavidades, de modo que a dentina ficasse 

exposta. Após a confecção das cavidades, foi realizado o condicionamento ácido 

da dentina, utilizando ácido fosfórico a 37% por 15 segundos. Após o 

condicionamento, as cavidades foram lavadas com jato de ar e água por 30 

segundos. Em cada um dos dentes, dentro das duas cavidades, foi aplicada uma 

suspensão de cada tipo de hidroxiapatita sintetizada (200µg de hidroxiapatita em 

200µl de água destilada), assim como mostra o Anexo A. No grupo controle foi 

colocada água destilada. Os dentes foram fixados com cera dentro de um 

recipiente com tampa, contendo água destilada, e colocados em estufa a 37°C 

por 1 semana (Anexo B). 

Após 1 semana, as cavidades foram lavadas com jato de ar e água, foram 

descartadas as raízes dos dentes, e as coroas foram embutidas em resina 

acrílica, para facilitar o corte e polimento. Para o embutimento foi utilizado resina 

acrílica quimicamente ativada JET (Clássico Artigos Odontológicos Ltda, São 

Paulo – SP, Brasil) e silicone de condesação pesada (Optosil – Bayer), assim 

como mostra o Anexo C. 

Após o embutimento as coroas foram seccionadas longitudinalmente, a fim 

de analisarmos, através da microscopia confocal Raman, a superfície de dentina 

exposta à suspensão de hidroxiapatita nanoparticulda quando comparada ao 

controle. Para a realização dos cortes foi utilizado um disco de corte diamantado 

(Diamond Wafering Blades 1/2"- série 15 HC - EXTEC Corp. Enfield, CT, USA) 

em uma máquina de corte Isomet 1000 (Buheler, Lake Bluff, IL, EUA). O dente 

embutido foi fixado à máquina fazendo com que a coroa do dente ficasse 

perpendicular ao disco, e atentando para que os cortes fossem realizados 

paralelamente um ao outro. Os cortes foram realizados em baixa velocidade 

(150 rpm) e sob refrigeração com água (Anexo D).  

Foi realizada a microscopia confocal raman posicionando as amostras 

conforme mostra o Anexo E. 
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Anexo A- Teste Piloto para determinação da HA a ser utilizada no teste de cisalhamento: 
esquema representando os 4 incisivos bovinos já com as 2 cavidades, sendo que 
HA representa a suspensão de hidroxiapatita, ABI, hidroxiapatita com ácido abiético, 
DEO, hidroxiapatita com ácido deoxicólico e C o controle, com água destilada 
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Anexo B- Teste Piloto para determinação da HA a ser utilizada no teste de cisalhamento: 

os 4 dentes já com as suspensões dentro das cavidades e no interior do recipiente. A água no 

interior do recipiente não chegou a entrar em contato com as cavidades, serviu apenas para 

manter a umidade 

 

 
Anexo C- Sequência mostrando o descarte da raiz, confecção de um molde com silicone 

de condensação para o embutimento da coroa em resina acrílica 
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Anexo D- Máquina de corte Isomet 1000 utilizada e as amostras obtidas após os cortes 

 

 

Anexo E-Amostra posicionada no Microscópio Confocal Raman 

 

 

 

 

 


