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Resumo
Materiais bioativos têm a capacidade de interagir com tecidos naturais, provocando
reações que favorecem o desenvolvimento de processos como fixação e biodegradação
do material implantado, além de regeneração de tecidos. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho está relacionado ao desenvolvimento de novos biomateriais, os quais foram
obtidos a partir de combinações de fases orgânicas e inorgânicas em escala nanométrica,
resultando em propriedades aprimoradas, como bioatividade, hidrofilicidade, resistência
mecânica e biodegradabilidade. Foram sintetizadas e caracterizadas membranas
autossuportadas constituídas por blendas biopoliméricas reforçadas com fosfato de cálcio.
Essas blendas foram preparadas a partir da mistura, nas proporções 2,5:2,5 e 3,5:1,5 %
(p/v), entre colágeno hidrolisado e polissacarídeos, como quitosana e -carragenana
devido as suas notáveis propriedades e a sua semelhança com constituintes da matriz
extracelular óssea nativa. A incorporação da fase inorgânica composta por fosfato de
cálcio na matriz orgânica se deu por meio de três metodologias diferentes: (1)
Precipitação in locu nos interstícios da matriz biopolimérica; (2) Adição das
nanopartículas previamente sintetizadas; (3) Adição de hidroxiapatita bovina na matriz
biopolimérica. A partir dos resultados obtidos por meio da microscopia eletrônica de
varredura (MEV), espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) e
difração de raios X (DRX), observou-se que as membranas híbridas formados a partir da
metodologia (1), resultaram em deposição homogênea e continua de HAp por toda a
matriz biopolimérica. Como consequência, o módulo de Young desses materiais híbridos
foi o maior em relação aos valores obtidos para as suas respectivas matrizes
biopoliméricas na ausência do mineral, como indicado pelo aumento do módulo de
Young até 130% para membranas compostas por quitosana e até 115% para as
membranas contendo -carragenana. Verificou-se que a redução da concentração de
polissacarídeo na composição das blendas, afeta significativamente o módulo de Young
e a taxa de degradação das membranas híbridas em solução salina tamponada de fosfato
(PBS, do inglês phosphate buffered saline) a 37°C. Além disso, foi observado que as
membranas compostas por quitosana apresentam menor taxa de degradação quando
comparadas as membranas híbridas compostos por -carragenana. A incorporação da fase
mineral resultou em aumento da hidrofilicidade e energia livre de superfície. A exposição
das membranas híbridas ao fluido corporal simulado (SBF, do inglês Simulated body
fluid) resultou na deposição de uma camada de fosfato de cálcio sobre a superfície das
amostras. A resposta biológica dessas membranas foi avaliada por cultura de osteoblastos,
indicando que os materiais contendo quitosana não são tóxicos. No entanto, o mesmo não
foi observado para amostras contendo -carragenana, pois essas membranas, devido a
elevada taxa de degradação, apresentam baixa estabilidade e integridade no meio de
cultura celular. Nanopartículas de prata (NpAg), com tamanho variando de 3-9 nm, foram
sintetizadas e incorporadas nas membranas híbridas obtidas pela metodologia 1. Após
essa adição, observou-se uma ação antibacteriana contra as bactérias Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Esses resultados indicam que as
membranas híbridas obtidas neste trabalho podem, potencialmente, ser usadas como
membranas de regeneração tecidual guiada temporária em defeitos ósseos.

Abstract
Bioactive materials present the ability to interact with natural tissues, causing reactions
that favor the development of processes such as implant and biodegradation of implanted
material, as well as tissue regeneration Thus, the objective of this study is to the develop
new biomaterials combining organic and inorganic phases at the nanoscale resulting in
improved properties such as bioactivity, hydrophilicity, mechanical strength and
biodegradation. Herein, hybrid self-supported membranes formed by polymer blends and
reinforced with calcium phosphate were synthesized and characterized. These blends
were prepared from the combination, in the proportions 2,5 : 2.5 and 3,5 : 1,5 wt%,
between hydrolyzed collagen and polysaccharides, such as chitosan and -carrageenan
due to its remarkable properties and its similarity to the constituents of the native
extracellular matrix. The incorporation of the inorganic phase consisting of calcium
phosphate in the organic matrix was performed using three different methodologies: (1)
Precipitation in locus in the interstices of the polymer matrix; (2) Addition of previously
synthesized nanoparticles; (3) Addition of bovine hydroxyapatite in polymeric matrix.
From the results obtained by scanning electron microscopy (SEM), infrared vibration
spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD), it was observed that the hybrid
systems formed from the methodology (1) resulted in a homogeneous and continuous
deposition of HAp throughout the biopolymer matrix. As a consequence, the Young's
modulus of these hybrid materials was the higher in relation to the values obtained for the
biopolymer matrices in the absence of the mineral, as indicated by the increase of the
Young's modulus up to 130% for membranes composed by chitosan and up to 115% for
the membranes containing -carrageenan. It was noted that the reduction of the
polysaccharide concentration in the blends composition significantly affects the Young's
modulus and the rate of degradation of the hybrid systems in phosphate buffered saline
(PBS) at 37 °C. In addition, it was observed that membranes composed of chitosan have
a lower degradation rate compared to hybrid membranes composed of -carrageenan. The
incorporation of the mineral phase resulted in increased hydrophilicity and surface free
energy. Exposure of hybrid membranes to simulated body fluid (SBF) resulted in the
deposition of a layer of calcium phosphate under the surface of the samples. The
biological response of these membranes was assessed by culturing osteoblasts, indicating
that chitosan-containing systems are non-toxic. However, the same was not observed for
samples containing carrageenan, because these membranes, due to the high degradation
rate, present low stability and integrity in the cell culture medium. Silver nanoparticles
(NpAg), ranging in size from 3-9 nm, were synthesized and incorporated into the hybrid
membranes obtained by methodology 1. After this addition, an antibacterial action against
the bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa was
observed. These results indicate that the hybrid membranes obtained in this study can
potentially be used as membranes for temporary guided tissue regeneration in bone
defects.
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1 Introdução
1.1 Biomateriais
Um biomaterial é, por definição, constituído por uma ou combinação de
substâncias, utilizado para produzir dispositivos úteis em aplicações biomédicas, de modo
a atuarem sozinhos ou como parte de um sistema no controle de interações com organismos
vivos, para fins terapêuticos ou diagnóstico.1 Pode ser de natureza sintética ou natural e em
contato com o sistema biológico pode ser usado permanente ou temporariamente.1 No
entanto, nenhum biomaterial abrangerá todas as aplicações e novas delas surgem com os
avanços da medicina e, por essa razão, o campo continua a crescer na área da pesquisa e
desenvolvimento.2
O desenvolvimento de biomateriais tem se dado no decorrer de três gerações, 3
sendo que a primeira foi constituída por materiais bioinertes que exibiram uma mínima
resposta tóxica do tecido hospedeiro; enquanto que a segunda foi marcada pelo
desenvolvimento de materiais que interagiam com o sistema biológico promovendo uma
ligação tecido/material. Já na terceira, desenvolveu-se materiais que estimulavam uma
resposta celular específica em nível molecular, ou seja, materiais que possuíam a
capacidade de iniciar uma resposta biológica após a implantação, tais como a adesão,
proliferação e diferenciação celular, possibilitando a regeneração de um tecido danificado
ou órgão inteiro.3
Nesse sentido, destaca-se que um biomaterial ideal deve apresentar características
como: biocompatibilidade, não ser citotóxico, não ser carcinogênico, não provocar reações
alérgicas, ter estabilidade mecânica, peso e densidade adequados, ser reprodutível e de fácil
fabricação e desempenhar sua função no organismo, ou seja, serem bifuncionais. No
entanto, durante o estudo dos biomateriais, algumas características são essenciais para seu
sucesso do ponto de vista biológico, como a biocompatibilidade4 e sua bioatividade.5 Nessa
perspectiva, vale ressaltar que o contato entre um material estranho e o tecido ou o fluído
biológico desencadeia respostas imunológicas as quais se manifestam primeiramente como
processos inflamatórios para a eliminação de implante. Além disso, a interação biológica
induzida pelo biomaterial na interface entre o material e o tecido hospedeiro é um fator
importante para o sucesso da ancoragem do implante.6 Sendo assim, o desempenho
adequado de um biomaterial pós-implante está intimamente associado a um equilíbrio entre
a biocompatibilidade, bioatividade e biofuncionalidade.7 Desta forma, para o
4
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desenvolvimento dos biomateriais é necessário caracterizar detalhadamente as suas
propriedade físico-químicas, estruturais e das interações da interface do biomaterial com o
tecido.8
O desenvolvimento de biomateriais se dá em diversas áreas, dentre elas, na
produção de implantes para substituições e/ou regeneração óssea.9 No caso de biomateriais
utilizados nessa aplicação, independentemente de serem permanentes ou biodegradáveis,
naturais ou sintéticos, necessitam ser, além de biocompatíveis e bioativos, idealmente
osteoindutivos e osteocondutivos, ou seja, devem apresentar a capacidade de induzir e
guiar, respectivamente, a formação do novo tecido ósseo ao longo da superfície ou dos
poros do material, influenciando na diferenciação e maturação celular.6 Nessa perspectiva,
destaca-se que os primeiros fenômenos bioquímicos necessários para o sucesso de um
biomaterial ocorrem na interface material / tecido hospedeiro, colaborando com a completa
aposição entre o implante e o osso (osteointegração).6 Dessa forma, a superfície do material
é a primeira região que entra em contato com o ambiente biológico, em que o complexo
conjunto de respostas e mecanismos resultará na integração entre um implante e o corpo
hospedeiro. Portanto, uma resposta biológica inicial depende de suas características
superficiais, sendo então fundamental otimizá-las. Nesse sentido, destaca-se que a
modificação da composição química superficial por meio da incorporação de fosfato de
cálcio tem sido empregada para aumentar a afinidade por substâncias polares e também pra
criar superfícies bioativas que simulem a composição e estrutura do tecido ósseo, uma vez
que ela visa aprimorar as propriedades físico-químicas superficiais, acelerando e
melhorando o processo de osseointegração.5
Nesse contexto, devido à complexidade das células e dos tecidos, surge uma nova
abordagem denominada biomimética, a qual envolve aspectos que imitam os materiais
naturais e tecidos, permitindo, assim, variações de propriedades desejáveis para um
biomaterial dependendo de sua aplicação biomédica.10

1.2 Tecido ósseo
O osso é um tecido conjuntivo que continuamente sofre remodelação através do
acoplamento preciso e localizado da reabsorção (remoção do material envelhecido),
promovida pelas células denominadas osteoclastos, com a substituição pelo novo tecido
ósseo formado, decorrente da ação de células intituladas osteoblastos.11,12 Materialmente,
é constituído, em peso, 90% pela matriz extracelular e 10% água.12,13 Essa matriz,
5
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conhecida como matriz óssea, é um material híbrido orgânico-inorgânico tridimensional,
que consiste em cerca de 60% de componente inorgânico e 30 % de fase orgânica.12,13 É
reportado que a fase mineral, que está sob a forma de hidroxiapatita carbonatada, é
nucleada seletivamente e depositada na superfícies e nos interstícios de uma rede altamente
ordenada

formada

pela

a

auto-organização

supramolecular

das

cadeias

de

macromoléculas.14 No caso, essa fase orgânica é composta por lipídeos, uma série de
proteínas não-colagênicas, como glicosaminoglicanos sulfatados e não sulfatados, e,
majoritariamente, colágeno tipo-I, organizadas tridimensionalmente em estruturas
fibrosas.15,16
Esse arranjo entre fases orgânica e inorgânica resulta em uma matriz óssea com
uma estrutura hierárquica porosa, que suporta adesão, diferenciação e crescimento celular,
e elevada resistência mecânica.14 Nessa perspectiva, vale ressaltar que o osso não é isolado
no corpo e sua manutenção e função requerem uma interação próxima com os componentes
celulares do corpo, incluindo osteoblastos e osteoclastos.12 Dessa forma, o equilíbrio entre
reabsorção e regeneração, denominado homeostase óssea, nesse tecido calcificado
promovido pela ação dessas células ósseas, que é dependente de sua fixação na matriz
óssea, acarreta na capacidade de auto reparação e adaptação.11,12,15,16 Além disso, é
apontado por Elango et al.11 que a falha deste sistema pode ajudar a explicar as fraturas
osteoporóticas que ocorrem, por exemplo, em mulheres pós-menopausa e idosos.

1.2.1 Engenharia de tecido ósseo
Falhas no processo de remodelação também podem ocorrer quando ocorrem
lesões no tecido ósseo que envolvem perda tecidual excessiva, visto que essas lesões
apresentam características morfológicas de extensão e largura que impedem a regeneração
óssea espontânea, limitando, consequentemente, a capacidade de autorregeneração da
matriz óssea.6,17
Nessa perspectiva, surge a engenharia de tecido ósseo com o propósito de
desenvolver de materiais biomédicos que sejam implantados, a fim de facilitar o
crescimento e a diferenciação celular no local do tecido lesionado; devido à um trauma,
tumor ou infecção; permitindo, consequentemente, o reparo desse defeito ósseo.18,19
A literatura20–23 destaca o uso de membranas poliméricas para o favorecimento do
processo de osseointegração, tendo em vista que essas ao revestirem implantes metálicos

6
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ou, ainda, outros enxertos ósseos comerciais, como partículas de Bio-Oss, podem favorecer
a integração desses materiais nos locais defeituosos ao assegurar a migração seletiva de
osteoblastos e células osteogênicas que promovem, consequentemente, o crescimento do
novo tecido na interface desses implantes. Esse procedimento auxilia na redução dos riscos
de rejeição associados a implantação desses materiais sintéticos na matriz óssea.21
Nessa perspectiva foi desenvolvido o conceito de regeneração tecidual guiada
(GTR, do inglês guided tissue regeneration) que envolve a colocação de uma membrana
polimérica como uma barreira sobre os defeitos ósseos, para impedir que o crescimento de
outros tecidos conjuntivos ou infiltrações de células indesejáveis, como as epiteliais, na
área do tecido ósseo lesionado, afetando negativamente o processo de regeneração
óssea.20,22–24 De acordo com Mota et al.,20 as células epiteliais são as primeiras células a
migrar para o local da lesão, tornando-se um problema, uma vez que impedem a formação
óssea. Dessa forma, o uso de membranas poliméricas como barreira deve favorecer a
regeneração do tecido perdido e lesado, pois promove seletivamente o repovoamento de
células específicas no espaço isolado, assegurando o tempo necessário para a ocorrência
da proliferação osteoblástica e, consequentemente, da regeneração óssea no local do defeito
ósseo.20,22,23
Além de fornecer função de barreira, têm-se desenvolvido membranas que
desempenham uma função dupla ao promoverem a regeneração óssea guiada a partir da
interface do defeito ósseo, acelerando, portanto, a ocorrência desse processo para o
crescimento do novo tecido.20,22,23 Para isso, o material as membranas devem deve fornecer
suporte mecânico, isolar e manter o espaço do defeito, possuir capacidade de excluir
tecidos ou células indesejáveis, ser biocompatível, osteocondutiva, osteoindutiva,
osteointegrativa e de fácil manuseio clínico.18–20,23
Nesse contexto, um aspecto que deve ser destacado é que a resposta do organismo
a materiais implantados envolve uma série de eventos celulares que, idealmente, culminam
na completa aposição entre o implante e o osso (osteointegração).6 No caso de materiais
utilizados nessa aplicação, além de biocompatíveis, devem ser idealmente osteoindutivos
e osteocondutivos, ou seja, devem apresentar a capacidade de induzir e guiar,
respectivamente, a formação do novo tecido ósseo ao longo da superfície do material,
influenciando na diferenciação e maturação celular.6
Diante dessa perspectiva, membranas para regeneração óssea guiada tem sido
desenvolvidas em diferentes estudos20,22 principalmente para aplicação na região óssea
maxilofacial, em áreas de defeito ósseo após cisto e excisão do tumor, extração dentária e
7
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osso alveolar deficiente para a instalação de implante. No entanto, de acordo com Kwon e
Seok,22 as membranas disponíveis comercialmente para esse tipo de aplicação apresentam
limitações em relação ao seu tipo de material, propriedades e preços altos. Dessa forma,
tem-se estimulado a produção e estudo dessas membranas, a fim de serem obtidas com
propriedades biológicas e mecânicas aprimoradas, a preços razoáveis e clinicamente
controlável.22
De acordo com Pandele et al.,21 a formação óssea envolve osteoblastos ativos e
diferenciados que induzem a síntese de matriz extracelular que suportará o processo de
mineralização. Dessa forma, esses autores21 destacam que essa função natural dos
osteoblastos pode ser influenciada pela presença de uma membrana biodegradável, pois a
liberação de componentes presentes na composição das membranas poliméricas podem
estimular a ação dos osteoblastos. Nessa perspectiva, os materiais poliméricos se destacam
pelo fato de apresentarem a possibilidade de ser otimizada as suas características físicoquímicas, de modo a controlar tanto a sua taxa de degradação quanto a sua capacidade de
promover a adesão, proliferação e diferenciação das células progenitoras em
osteoblastos.6,17 Além disso, têm-se buscado desenvolver materiais que apresentem uma
taxa controlada de biodegradação, que não deve desencadear processos inflamatórios, os
quais podem interferir na produção da matriz extracelular por células, para que seja
eliminada a necessidade de uma cirurgia secundária para remove-lo do corpo no final do
período de tratamento.6,17,18,22 Dessa forma, espera-se que a sua biodegradação ocorra
praticamente na mesma velocidade em que o novo tecido cresce no local do defeito
ósseo.6,17

1.2.2 Resistência mecânica do tecido ósseo
Um dos aspectos interessantes em relação aos materiais híbridos é a possibilidade
de combinarem as propriedades peculiares dos biopolímeros como a auto-organização
supramolecular das cadeias, que leva à formação de uma rede altamente ordenada
possibilitando a nucleação seletiva25 de compostos inorgânicos sobre a superfícies e no
interior da matriz orgânica resultando em um material com elevada resistência mecânica.14
Vale ressaltar que os componentes da matriz óssea têm propriedades mecânicas
extremamente diferentes, enquanto a HAp é rígida e quebradiça, a fase proteica é menos
rígida , mas é mais resistente do que o mineral.15 Assim, as propriedades ideais de ambos
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os componentes, a rigidez e a dureza, são combinadas na formação óssea, proporcionando
a esse material híbrido rigidez e resistência à fratura.15 No entanto, a peculiaridade das
propriedades mecânicas desse material, não é resultante apenas da soma das contribuições
individuais de cada um dos constituintes escolhidos para compor o híbrido pretendido, mas
sim do sinergismo entre a fase orgânica e inorgânica.26
O osso, dependendo da idade, hábitos alimentares e sexo dos indivíduos, tem
módulo de elasticidade -variando entre 15 e 25 GPa, e força (estresse aplicado no início da
deformação plástica) – em torno de algumas centenas de MPa e resistência à fratura entre
3-10 MPa/m.16 Embora outros materiais possam ser mecanicamente superiores, os ossos
são únicos por sua capacidade de auto-reparação e adaptação, e devido a esses processos,
é um material mecanicamente anisotrópico tanto no nível macroscópico (órgão) quanto no
microscópico (material).15 Por estas razões, nos últimos anos, um progresso considerável
tem sido feito para entender melhor as propriedades mecânicas do tecido ósseo.15
Embora alguns estudos tenham apontado que a presença de HAp no osso é
fundamental para a sua rigidez, uma vez que se observou um aumento contínuo no módulo
de Young à medida que as fibrilas de colágeno mineralizam, a HAp é considerado um
material rígido que não é capaz de dissipar energia e, consequentemente, pensa-se que a
matriz orgânica desempenha um papel importante neste aspecto.16
As fibrilas de colágeno de tipo I, o componente majoritário na matriz orgânica do
tecido ósseo, são reticuladas a nível a partir da condensação entre os grupos prostéticos de
resíduos de peptídeos específicos justapostos, e também por ligações de hidrogênio.15,16
Assim, essas interações por estabilizarem as moléculas de tropocolágeno, que estão
formando essas fibrilas, proporcionam propriedades mecânicas ao tecido ósseo, como
resistência à tração e viscoelasticidade e capacidade de dissipação de energia sob
deformação mecânica.15,16 Além disso, tanto essas ligações cruzadas quanto as ligações de
hidrogênio também estão envolvidas na capacidade dos ossos de auto-reparação e
adaptação.15,16 Dessa forma, baseando-se nestas constatações, na literatura, essas ligações
foram denominadas como ligações de sacrifício, uma vez que elas devem ser parcialmente
responsáveis pela dureza do osso.16
Apesar da matriz intermolecular reticulada ser um mecanismo importante de
dissipação de energia, o movimento relativo das fibrilas de colágeno mineralizadas é
responsável por uma deformação temporária ou permanente no osso, uma vez que é
resistido pela matriz interfibrilar de proteínas não-colagênicas em um meio aquoso presente
na matriz extracelular.16 Assim, cada matriz de fibrilas, conectada por uma fase proteica
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que fornece propriedades dissipativas adicionais por atuar como uma “cola”, pode torcer
em uma fibra individual no momento de uma deformação.16 Dessa forma, quanto mais
mecanismos de dissipação de energia existem, mais difícil é quebrar um material. 15,16
Neste contexto, vale destacar que proteínas não-colagênicas fosforiladas foram
considerados como “colas” excelentes, visto que, em meio aquoso, os grupos fosfato
carregados negativamente podem formar ligações relativamente estáveis com outros
grupos fosfato e com cargas negativas em superfícies. Por exemplo, a ligação com as
plaquetas de HAp presentes nos interstícios da matriz fibrilar - na presença de íons
divalentes positivos como Ca2 +.16
Nessa perspectiva, atenção tem sido dada para o estudo de matrizes
tridimensionais de polímeros para regeneração óssea, uma vez que tem sido considerada
matriz ideal para mimetizar o ambiente extracelular natural do tecido a ser regenerado.17
Uma vantagem de materiais poliméricos é a possibilidade de controlar as suas
características físico-químicas, de modo a controlar tanto a sua taxa de degradação quanto
a sua capacidade de promover a adesão, proliferação e diferenciação das células
progenitoras em osteoblastos, de modo que a biodegradação ocorra praticamente na
mesmas velocidade em que o tecido cresce sob o defeito.6,17 Consequentemente, a
vantagem de utilizar um material biodegradável é que não há necessidade de remove-lo do
corpo no final do período de tratamento.6 No entanto, mesmo existindo grande variedade
de polímeros utilizados na área de biomateriais, poucos são usados na engenharia de tecido
ósseo por não satisfazerem essas características. Polímeros naturais ou biopolímeros têm
sido amplamente empregados, visto que, além de sua grande variedade, apresentam em sua
estrutura grupos funcionais, como hidroxilas, aminas e ácidos carboxílicos, possibilitando
que as cadeias poliméricas sejam modificadas, alterando suas características físicoquímicas, e consequentemente, melhorando sua aplicabilidade específica. Além disso,
algumas cadeias biopoliméricas possuem naturalmente grupos carregados em sua estrutura,
e, dessa forma, podem ser empregadas no desenvolvimento desses biomateriais uma vez
que podem mimetizar as proteínas não-colagênicas presentes na matriz orgânica do tecido
ósseo.2
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1.3 Matrizes biopoliméricas
regeneração óssea

em

dispositivos

para

A biocompatibilidade e a biodegradabilidade geralmente são problemas na
utilização de polímeros sintéticos como biomateriais, em especial os dedicados à
regeneração óssea.27 No entanto, o mesmo não ocorre no uso de biopolímeros, uma vez
que apresentam menor incidência de toxicidade e inflamação, principalmente, durante a
sua degradação, tendo em vista à sua semelhança com os constituintes da matriz
extracelular.18,19,28 Na verdade, a principal vantagem de usá-los, além de apresentarem
grande ocorrência na natureza e serem obtidos de fonte renováveis, é o fato de serem
facilmente reconhecidos e metabolizados pelo corpo humano, podendo ser degradados
enzimaticamente por qualquer parte do corpo.17,29
Apesar desses benefícios, sua fragilidade mecânica, quando comparada a do
material polimérico sintético, e a baixa adesão celular ainda são consideradas como
atributos indesejáveis.6,28,29 Nesse sentido, pesquisadores tem procurado trabalhar na
melhoria das propriedades mecânicas e biológicas de biomateriais biopoliméricas, por
meio de diferentes combinações e proporções entre biopolímeros. Nestas combinações,
denominadas blendas, ocorre apenas interações físicas intermoleculares, que podem
resultar em propriedades aprimoradas quando comparada aos componentes separados.29
Além disso, biopolímeros que apresentam a habilidade de formar estruturas
tridimensionais interconectadas por interações intermoleculares ou ligações covalentes,
capazes, devido ao seu caráter hidrofílico, de absorver grandes quantidades de água ou
fluídos biológicos, tem chamado atenção, uma vez que suas estruturas moleculares porosas
e hidratadas se assemelham ao microambiente do tecido natural mais do que qualquer outra
classe de biomaterias.6,29,30 Essas estruturas são denominadas hidrogéis, e podem ser
moldados em formas ou tamanhos desejados para a obtenção tanto de materiais
bidimensionais (2D) quanto tridimensionais (3D).29 Nessa perspectiva, destaca-se que essa
classe de biopolímeros têm sido empregadas, combinados em blendas ou não, no
desenvolvimento de novos materiais, buscando-se aprimorar as propriedades mecânicas e
biológicas de sistemas poliméricos de origem natural para aplicações biomédicas.10,29
Dessa forma, devido a estas propriedades promissoras, os hidrogéis tem sido aplicados
enormemente em uma ampla gama de aplicações biomédicas, incluindo encapsulamento
celular, biossensores biomédicos diagnósticos, administração de medicamentos e medicina
regenerativa.30 Para essa última aplicação, destaca-se dentre os mais estudados, o
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colágeno,31 e os polissacarídeos como a quitosana32 e, mais recentemente as
carragenanas,18 os quais tem sido utilizados para formar hidrogéis que resultem em uma
boa viabilidade celular, uma vez que mimetizam os componentes da matriz extracelular
nativa, que contém grupos funcionais altamente carregados negativamente, tais como COOH e -SO3H.33

1.3.1 Colágeno
O colágeno é a proteína mais abundante do tecido conjuntivo dos mamíferos,
correspondendo cerca de 30% da proteína total, com a função de prover estabilidade,
elasticidade e resistência mecânica para tecidos conectivos moles, tecido ósseo e matriz
extracelular.34 Esse biopolímero é encontrado sob 29 tipos conhecidos na natureza, sendo
os mais comuns I, II, III e IV.35 Essa variação ocorre em relação ao tipo de tecido em que
é encontrado, a sequência peptídica e a funcionalidade.35 Colágeno tipo I é o mais
comumente encontrado, sendo constituído pelo tropocolágeno, que é uma molécula linear
com cerca de 300 nm de comprimento e 1,5 nm de diâmetro.36 Este é formado por uma
tripla hélice de duas cadeias α1, com cerca de 1055 resíduos de aminoácidos, e uma cadeia
α2, com cerca de 1029 resíduos. Cada molécula de polipeptídio (chamada de procolágeno)
é uma α-hélice formada pela sequência tripeptídica Gly-X-Y (onde geralmente X é prolina
e Y é 4-hidroxiprolina) que adota uma estrutura helicoidal anti-horária com três resíduos
por volta estabilizada por ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas.37 Em tecidos
biológicos, o colágeno organiza-se em estruturas fibrilares, sendo que a sua formação
inicia-se por meio de interações entre cinco moléculas de tropocolágeno, originando as
microfibrilas. Estas, por sua vez, agregam-se, por um processo de fibrilogênese, formando,
assim, as fibras insolúveis, as quais são mantidas por ligações cruzadas intramoleculares,
entre a mesma unidade de tropocolágeno, e intermoleculares, entre as unidades de
tropocolágeno.16,36 No caso do colágeno tipo I, a formação das fibras, em meio fisiológico,
ocorre em pH 7, o que infere que a resultante das cargas na molécula seja zero,
correspondente ao colágeno íntegro.38,39
O desenvolvimento de matrizes a base de colágeno vem se mostrando interessante
na área do biomateriais, em especial para a regeneração do tecido ósseo, devido à alta
biocompatibilidade, além de ser biodegradável e biorreabsorbível.40 Nessa perspectiva,
destaca-se que o colágeno tem sido amplamente utilizado como biomaterial, para
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aplicações como agente hemostático e materiais para a regeneração de tecidos, nas formas
de hidrogéis, membranas ou esponja.41
No entanto, como o colágeno apresenta a característica de biodegradabilidade, esta,
apesar de ser positiva, pode ocasionar problemas para aplicações em que se deseja um
tempo maior de permanência no organismo. Por essa razão, torna-se necessário a utilização
de agentes de reticulação, os quais são usados para diminuir a taxa de degradação in vivo
destas matrizes.42 Alguns compostos com biocompatibilidade, não citotoxicidade e
capacidade de aumentar a resistência à degradação enzimática após a implantação, têm sido
explorados como agentes de reticulação de proteínas.42 Nesse contexto, destaca-se que
outras estratégias também tem sido adotadas, como, por exemplo, modificações químicas
que promovem a desnaturação das matrizes colagênicas, podendo ocasionar alterações nas
propriedades nativas do colágeno, sejam elas mecânicas ou físico-químicas, de modo a
atender necessidades específicas na área de biomaterias.43 Essas modificações podem gerar
uma matriz carregada positiva ou negativamente, sendo a primeira obtida por meio de
reações de esterificação. e a segunda por meio da hidrolise alcalina dos resíduos de
aminoácidos Asparagina (Asn) e Glutamina (Gln) presentes nas cadeias α do
tropocolágeno.43 Essa última, é denominada colágeno aniônico, e têm sido considerada
apropriada em substituição ao colágeno nativo em aplicações biomédicas, como no
crescimento de tecidos43 e na regeneração de tecidos mineralizados, como tecido ósseo,
pois mimetizam o efeito de polipeptídios aniônicos no processo de calcificação de matrizes
ósseas.44 Além disso, também pode ser empregado em sistemas biodegradáveis
desenvolvidos para a liberação controlada de drogas catiônicas, justamente, devido a sua
forma aniônica em pH fisiológico.45 De modo geral, tem sido reportado em estudos in vitro
e in vivo que materiais preparado a partir de colágeno aniônico apresentam ausência de
citotoxicidade e alto grau de biocompatibilidade.46
O colágeno pode ser desnaturado por tratamento térmico, pois a variação da
temperatura até um dado limite, acarreta o rompimento de ligações de hidrogênio, que
auxiliam a estabilização da hélice tripla, produzindo uma estrutura desorganizada
conhecida como gelatina.47 Essa é caracterizada como uma mistura heterogênea de
proteínas de massas molares médias que variam entre 20000 a 250000Da, dependendo do
grau de desnaturação.48 Em comparação ao seu precursor, a gelatina tem antigenicidade
relativamente mais baixa, e, além disso, retém algumas características do colágeno nativo,
como por exemplo, a capacidade de promover a adesão, proliferação e diferenciação
celular.49,50 Além disso, verificou-se que a gelatina é um material hidrossolúvel em pH
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próximo a 7 e temperatura ambiente, capaz de formar géis para a obtenção de filmes com
considerável resistência mecânica, biodegradáveis e de baixo custo.47 Hidrogéis
constituídos por gelatina podem ser promissores para o tratamento de feridas e para gerar
matrizes de aplicações na engenharia de tecido, visto que suportam a fixação e crescimento
de uma grande variedade de células, incluindo endoteliais, epiteliais, fibroblastos e
osteoblastos.51
No entanto, o colágeno pode ser desnaturado tanto parcial, correspondente a
gelatina,28 quanto totalmente, a qual é obtida pela hidrolise em meio ácido a 125°C,
acarretando na solubilização do colágeno até a sua estrutura primária, ou seja, a sua
sequência de aminoácidos.52 Essa última estrutura desnaturada denominamos como
colágeno hidrolisado. A literatura tem reportado a importância do emprego do colágeno
hidrolisado no desenvolvimento de biomateriais, visto que ele pode auxiliar na manutenção
do tecido ósseo, em relação ao processo degenerativo dessa matriz e de articulações, pois
é considerado uma fonte biodisponível de peptídeos e aminoácidos, sendo, assim, um
agente terapêutico na síntese da cartilagem e da matriz óssea.52 Por exemplo, no trabalho
de Ramadass et al.,53 o colágeno hidrolisado foi utilizado na produção de scaffolds voltados
para a cicatrização de feridas na derme, pois, de acordo com o autor, além de estimular a
biossíntese do colágeno, apresenta propriedades hemostática, antimicrobianas e
quimiotácticas sobre fibroblastos influenciando o seu crescimento. Já no estudo de Pei et
al.,54 celulose foi combinada ao colágeno hidrolisado para superar as desvantagens de como
alta solubilidade e fragilidade mecânica.

1.3.2 Quitosana
A quitosana é um biopolímero obtido a partir da quitina, que é um dos componentes
estruturais das paredes celulares de fungos e leveduras e, também, do exoesqueleto dos
artrópodes; como os insetos e crustáceos; e alguns moluscos, como a lula.55 Por essa razão,
esse tem sido considerado o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, perdendo
apenas para a celulose.33 A quitina é constituída por unidades repetitivas de 2-acetamido2-deoxi--D-glicopiranose unidas por ligações glicosídicas -(1→4). Dessa forma, a
quitosana é um derivado da N-desacetilação da quitina, resultando em um
heteropolissacarídeo composto por unidade de 2-acetamida-2-deoxi-D-glicopiranose e de
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2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose.56 As estruturas químicas da quitina e da quitosana são
apresentadas na figura 1.

Figura 1 – Estrutura química da (A) quitina e (B) quitosana.

No entanto, esse processo raramente é completo, e por essa razão, esse biopolímero
sempre apresentará um grau ou porcentagem de acetilação. Alguns autores tem definido a
quitosana como o polímero tendo um grau de acetilação em torno de 60% a 50%, mas essa
porcentagem não é bem estabelecida visto a sua variação dependendo do autor.55 Como
resultado desse processo, a quitosana, passa a ser insolúvel em soluções neutras e alcalinas
e solúvel em ácidos diluídos.55 Quanto à sua massa molar, pode ser classificada como de
baixa massa molar (< 50 kDa), de média massa molar (entre 50 e 150 kDa) ou de alta massa
molar (> 150 kDa).57 O método e a fonte de obtenção da quitina influenciam tanto o grau
de acetilação quanto a massa molar da quitosana, os quais são parâmetros fundamentais
para determinação de suas propriedades.57
Assim, devido à sua natureza catiônica e a capacidade de formar ligações de
hidrogênio entre suas cadeias, a quitosana apresenta propriedades gelificantes e
mucoadesivas, as quais tem sido amplamente utilizadas na preparação de dispositivos de
liberação de fármacos.55 Tendo em vista a sua semelhança estrutural com os
glicosaminoglicanos, componente principal da matriz extracelular, outros aspectos
importantes na aplicação desse biopolímero, estão relacionados ao fato de ser
biodegradável, biocompatível e por promover a adesão e proliferação celular.32,55,56 Por
essa razão, esse biopolímero tem sido incorporado na formulação de transportadores de
fármacos e cicatrizadores de feridas.32,55,56 Nesse tipo de aplicação, é comum a produção
de filmes de quitosana pelo método de casting, no qual o biopolímero é solubilizado em
solução diluída de ácido e seco em algum molde. Estes filmes necessitam de posterior
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processo de neutralização para remoção dos resíduos de ácidos, uma vez que estes podem
contribuir com alguma citotoxicidade.32,58
Membranas e scaffolds de quitosana apresentaram taxa de degradação moderada,
baixas taxa de proliferação celular e propriedades mecânicas limitadas em comparação à
outros materiais.28 Uma alternativa para diminuir a rigidez destes materiais é a mistura com
gelatina.33 A formação dessa blenda ocorre por meio de interações eletrostáticas, uma vez
que nas moléculas de gelatina estão presentes grupos carboxílicos que interagem com os
grupos amino protonados da quitosana. Outra vantagem importante observada para essa
blenda, é a melhora na atividade biológica do material, uma vez que a presença das
sequências de aminoácidos arginina-glicina-aspartato na gelatina são reconhecidas por
promover a adesão e proliferação celular.50 Na área de biomateriais, esta blenda
biopolimérica tem sido testada no desenvolvimento tanto de filmes na substituição da
epiderme humana,59 quanto de scaffolds, para uso em engenharia de tecidos,60 inclusive em
formas complexas como protótipos de fígado61 e de vasos sanguíneos.62

1.3.3 Carragenana
Na matriz extracelular nativa, espera-se que polissacarídeos sulfatados liguem e
retenham fatores de crescimento, que são essenciais para a diferenciação celular, sendo
assim, fundamentais no processo de formação óssea.19,33 Nessa perspectiva, destaca-se a
carragenana, que é um heteropolissacarídeo linear aniônico de alto peso molecular obtido
a partir de algas marinhas, Rhodophyceae, que consiste de cadeias lineares longas de -(1,
3)-sulfatada-D-galactose ligada por meio de ligações glicosídicas a -(1, 4)-3,6-anidro-Dgalactose.19,33,63 Biopolímeros como a carragenana, têm recebido ampla atenção uma vez
que oferecem um novo mercado para produtos de baixo custo.64
Existem três tipos principais de carragenana com base no número e na posição dos
grupos sulfato na cadeia galactose/anidrogalactose: -, - e - carragenana, que contêm um,
dois e três grupos sulfato por unidade de repetida de dissacarídeos, respectivamente,
conforme pode ser observado na figura 2.19,63 Este fato tem sido considerado relevante em
aplicações biomédicas, uma vez que a presença da carragenana pode desencadear a
produção de citocinas pró-inflamatórias, dependendo da dose e do seu grau de sulfatação.
Além disso, tem sido reportado que os grupos sulfonil associados à carragenana fornecem
sua propriedade anticoagulante.65 A κ-carragenana foi considerada como candidata
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potencial para aplicações na engenharia de tecidos, devido, além do seu menor grau de
sulfatação, às suas propriedades de gelificação, resistência mecânica e sua semelhança com
glicosaminoglicanos naturais, como o sulfato de condroitina, presentes no matriz
extracelular nativa.18

Figura 2 – Estrutura química da (A) - carragenana, (B) -carragenana e (C) -carragenana. Elas diferem em
relação a presença da ponte 3,6-anidro-Dgalactopiranosil (destacada em vermelho) e o grau de sulfatação
(destacado em azul). Adaptada de Liu et al.66

No caso da -carragenana, ocorre a formação de um gel estável, o mais resistente
da família das carragenanas, mediante a redução de temperatura;63 em condições salinas
adequadas por meio de interações iônicas e ligações de hidrogênio.30 Quando o gel é
resfriado abaixo de 10 ° C, o comportamento de gelificação é semelhante ao de agarose e
ágar, tornando-se uma escolha adequada para fabricação de matrizes de sistemas de drugdelivery.63
Além disso, seu comportamento tixotrópico inerente permitiu sua utilização como
uma matriz injetável para o carreamento e distribuição de macromoléculas e células para
tratamentos minimamente invasivos.18 Além disso, os hidrogéis de carragenana formados
através de reticulação iônica e têm sido amplamente utilizados na engenharia de tecidos,
devido ao fato de exibirem excelente biocompatibilidade.33 Têm sido reportado que
hidrogéis de -carragenana preparado com uma proporção molar de grupos Ca2
+

/sulfônicos = 1,5 induziu a formação de apatita após exposição ao fluido corporal simulado

(SBF, do inglês Simulated Body Fluid) durante 12 horas.67 Porém, apesar de ter sido
reportado bons resultados relacionados à sua aplicação biomédica, alguns problemas, como
o controle inadequado sobre as propriedades de intumescimento, características de
degradação e propriedades mecânicas dos hidrogéis formados a partir do contato com o
meio fisiológico tem sido relatados.18 Como um meio para superar as limitações dos
hidrogéis κ-carragenana, outros polímeros, naturais ou sintéticos, têm sido incorporados a
essa rede tridimensional,18 uma vez que as carragenanas podem formar complexos
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polieletrólitos com polímeros com cargas opostas.33 Além disso, a introdução de agentes
reticuladores ou a adição de nanopartículas são outras estratégias utilizadas para fortalecer
a matriz polímérica.64
Devido à similaridade composicional com o osso, materiais compósitos
Colágeno-Hidroxiapatita (HAp) têm sido extensivamente estudados.63 Nesse contexto,
destaca-se que a adição de componentes suplementares a formulação desse compósito tem
sido uma estratégia viável para aprimorar algumas ou, ainda, induzir novas propriedades
nesse material.63 Dentre esses componentes, encontra-se a -carragenana, que ao ser
adicionada ao híbrido colágeno-HAp, constituindo a formação de uma blenda, promove
um aprimoramento significativo das propriedades mecânicas desse material.63

1.4 Uso de biominerais
mineralizados

na

regeneração

de

tecidos

Carbonato de cálcio (CaCO3) e fosfato de cálcio, são os dois minerais mais
abundantes, que ocorrem na natureza associados a matrizes orgânicas. CaCO3 pode ocorrer
em três polimorfos anidros cristalinos: calcita, aragonita e vaterita. A calcita e a aragonita
são as formas mais recorrentes na natureza. Destaca-se ainda a importância do uso de
CaCO3 em sistemas biomiméticos dada à sua capacidade de estimular o crescimento de
HAp, quando esses sistemas são expostos a soluções que simulam as concentrações de íons
e pH encontrados no fluído corpóreo.68
Com a busca de materiais bioativos que simulem a composição do tecido ósseo,
tem sido explorado o uso de HAp em biomateriais. Esta biocerâmica é utilizada
frequentemente no desenvolvimento de scaffolds e associada à materiais luminescentes
designados para muitas aplicações biomédicas, como a administração de medicamentos e
a reconstituição de tecido ósseo, devido ao fato de, além da sua similaridade química e
estrutural com o componente mineral dos ossos e dentes humanos, ser biocompatível,
bioativo, não inflamatório, não tóxico e não imunogênico.33,69–71 Estas excelentes
propriedades de HAp são determinadas pela sua morfologia, tamanho, composição e
estrutura.72 No caso da apatita natural do tecido ósseo, destaca-se que o tamanho de
partícula é de ordem nanométrica conferindo uma área superficial muito grande para
interação com o tecido hospedeiro.69 Ainda, destaca-se que HAp pode ser derivada de
fontes naturais ou sintetizado por vários métodos, tais como precipitação, sol-gel,
hidrotérmico, emulsão múltipla, deposição biomimética, eletrodeposição.69
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A razão para o interesse em materiais constituídos por HAp obtidos a partir de
osso animal está relacionada ao fato de a origem natural poder contribuir para a
osteocondutividade e osteoindutividade, uma vez que o material natural pode reter várias
propriedades do osso inicial, incluindo sua composição química e vários aspectos da sua
micro ou macroestrutura, dependendo de como é processado.70 Por exemplo, a HAp ao ser
produzida, a partir de um pedaço de osso, removendo-se a matriz orgânica e mantendo a
fase mineral substancialmente intacta, pode resultar em um material sólido poroso, com
tamanho de partícula próximo ao encontrado na matriz óssea e com traços de elementos
em sua composição, como alumínio, ferro, magnésio, potássio, sílica, sódio, vanádio e
zinco.70
No caso da HAp de origem sintética, independentemente da metodologia adotada,
pode-se destacar alguns aspectos relevantes das estruturas e das morfologias que podem
ser obtidas. A ocorrência de microestruturas de HAp em biocerâmicas, que pode ser
constituída por uma mistura de partículas de escala nano-a-submicrométrica, tem resultado
em um aprimoramento eficiente do contato e da estabilidade na interface entre material
artificial e osso natural tanto em estudos in vitro quanto in vivo.69 Além disso, verificou-se
que microestruturas porosas de HAp podem influenciar o comportamento das células
através de interação promovida entre as superfícies do material e as proteínas adsorvidas,
oferecendo, assim, mais aplicações potenciais, especialmente em aplicações biomédicas.72
Essas estruturas hierárquicas porosas de HAp podem ocorrer com uma morfologia agulhas,
hastes, flor ou esferas, dependendo das condições da síntese.72 Verificou-se que
nanopartículas de HAp esféricas apresentaram biocompatibilidade mais favorável do que
as nanopartículas HAP tipo haste para osteoblastos.73 Vale ressaltar que a maioria dos
biomateriais naturais possui microestruturas hierárquicas complexas, e por essa razão, a
pesquisa de sínteses controláveis para a obtenção de HAp hierarquicamente
nanoestruturada tem sido considerada importante para a compreensão do mecanismo de
biomineralização.71
Outro fator importante que deve ser destacado é que a HAp, independente da sua
origem, tem atraído muita atenção devido à sua boa biocompatibilidade, alta atividade e
estabilidade mecânica, o que a torna um excelente biomaterial de implante para se ligar ao
tecido ósseo e promover o reparo. No entanto, a fraca resistência à tração e a fratura da
biocerâmica de HAp pura, em comparação a outras cerâmicas, limitam sua aplicação
prática em regiões que não sejam suporte de carga, sendo, então, utilizada com o intuito de
estimular a formação do tecido ósseo que, posteriormente, conferirá as propriedades
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mecânicas necessárias na área implantada.33,70 Nessa perspectiva, vale ressaltar que in vivo,
os materiais a base de HAp também podem ser degradados, ser absorvidos e ser
substituídos pelo osso.70 No entanto, as taxas desses processos dependem de numerosos
fatores químicos, como estequiometria, e fatores físicos, como a razão entre superfície
volume.70 Além disso, também estão relacionadas com a medida em que uma determinada
forma da biocerâmica é osteocondutora e osteoindutiva.70
Dessa forma, para produção de estruturas hierárquicas nanoestruturadas,
combinações entre fases orgânicas biocompatíveis e biodegradáveis com inorgânicas têm
sido investigadas, pois o sinergismo entre as fases proporciona uma resistência mecânica
maior quando comparada à natureza mecânica desses componentes separados.74 Além
disso, a matriz orgânica em materiais híbridos deve atuar como molde para a nucleação e
crescimento dos cristais, controlando, assim, a fase, a morfologia e o tamanho de partícula
de HAp no híbrido.74 De fato, esse processo mimetiza o que acontece na natureza, uma vez
que o crescimento de cristais mediados por um hidrogel frequentemente ocorre, em
condições padrão de temperatura e pressão, durante a formação de materiais híbridos em
organismos vivos, como ossos, dentes e conchas.72,74 Por isso, é vantajoso utilizar o
hidrogel como meio para a precipitação de fosfatos de cálcio, desenvolvendo-se, assim, um
novo biomaterial híbrido sintético e biomimético, que permite uma compreensão da
mineralização do colágeno durante a formação do tecido ósseo.72 Portanto, os materiais
híbridos HAp-polímeros desempenham um papel vital nas aplicações biomédicas.74
Segundo Ficai et al.75 a fase mineral é depositada na fase orgânica através de interações
eletrostáticas entre grupos carboxílicos de colágeno e Ca2+ de HAp. Muitos pesquisadores
afirmaram que a HAp é depositada na matriz formada pelas fibrilas de colágeno somente
através de proteínas não-colagênicas e citrato ligado a ela, enquanto outros dizem que a
mineralização ocorre também no colágeno puro. Por essa razão, Ficai et al.75 afirma que
para se obter bons substitutos ósseos, devemos entender a biossíntese do osso natural e
controlar alguns parâmetros, tais como composição, forma e tamanho de cristais de HAp,
fibrilas de colágeno e orientação do cristal de HAp.
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1.5 Incorporação
biomateriais

de

nanopartículas

de

prata

em

A rejeição de implantes é uma complicação comum em pós-operatório e continua
a ser um problema grave na cirurgia ortopédica.76,77 As infecções bacterianas associadas a
esses materiais ocasionam uma inflamação local ao seu redor e, eventualmente, levam à
perda desse implante.76,77
Uma das formas de se melhorar o sucesso de materiais voltados para implantes é o
uso de constituintes biocompatíveis, de modo que o contato desse material com tecidos
vivos e fluidos corporais resulte em ínfimas reações inflamatórias.

76,77

Proteínas e outras

substâncias orgânicas são facilmente adsorvidas em superfícies constituídas por HAp, que
por sua vez pode promover a adsorção e replicação das bactérias, resultando na formação
de biofilmes, formação de agregados de microrganismos aderidos a superfície do material
rodeados por matriz exopolissacarídica.76–78 Dessa forma, esse processo acarreta, nos
pacientes, o desenvolvimento de quadros infecciosos relacionados com o implante.76,77
Em termos de compostos orgânicos, destaca-se que a presença de alguns
polissacarídeos na composição superficial dos materiais pode resultar em uma ação
antibiofilme, devido propriedade anti-adesiva promovida pela sua habilidade em pode
inibir e / ou desestabilizar o biofilme bacteriano.76,78 Dentre os polissacarídeos naturais,
destaca-se a quitosana, pois, além de sua propriedade antibiofilme, ela pode ocasionar a
morte de células bacterianas por contato.78–80 Dessa forma, destaca-se que as suas
propriedades antimicrobianas são atribuídas, em geral, à sua natureza policatiônica devido
a protonação dos grupos NH2 (NH3+), pois esse grupo carregado positivamente deve
interagir com constituintes da membrana celular microbiana carregados negativamente,
causando alteração da permeabilidade dessa membrana.78 Apesar desses aspectos, existem
limitações da aplicação da quitosana, pois têm-se adotado alterações em sua estrutura para
que seja obtido derivados que apresentem uma maior solubilidade no meio aquoso,
consequentemente, uma maior atividade antibacteriana.78
Assim, a fim de melhorar a resposta biológica de materiais com potencial em
aplicações biomédicas, têm-se adotado a inclusão de outros agentes antimicrobianos e de
sua liberação direta no tecido lesionado, tal como na interface implante/tecido.76,77 Nesse
contexto, destaca-se como um agente inorgânico antibacteriano e anti-inflamatório a prata
(Ag), com respostas eficazes em concentrações muito baixas, boa compatibilidade e
estabilidade inerente.76,77
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Diante disso, a incorporação de espécies de Ag na forma iônica76,77 (Ag+) ou
nanopartícula metálica nas superfícies de materiais com potencial para implantes médicos
é considerada uma estratégia válida pelo fato de impedir a incidência de infecção. No
entanto, o uso de Ag+ pode resultar na interação desses íons com os grupos tiol de proteínas
vitais, como enzimas, resultando na sua inativação e, também, na interrupção da respiração
celular.76,77 O uso de nanopartículas de Ag é mais indicado devido à sua alta razão área
superficial/ volume, maior eficácia contra as bactérias e, o mais importante, menor
toxicidade aos seres humanos.81 Um estudo comparativo entre nanopartículas de Ag,
AgNO3 e AgCl revelou que as nanopartículas têm um poder antibacteriano e antiinflamatório maior do que Ag+ livres.81 Embora o efeito altamente antibacteriano associado
as nanopartículas de prata seja reconhecido, destaca-se que o mecanismo de ação ainda não
foi completamente elucidado.79 Nessa perspectiva, assume-se que as nanopartículas devem
interagir com as membranas celulares danificando-as e, consequentemente, ocasionam
alterações estruturais que tornam as bactérias mais permeáveis.79 Além disso, é destacado
que elas podem produzir espécies reativas de oxigênio, formando radicais livres com
poderosa ação bactericida.79 No entanto, essa consideração pode fundamentar e explicar
tanto a atividade biológica quanto o seu potencial de toxicidade para seres humanos.81
Por essa razão, considera-se que nanopartículas de Ag sejam o melhor sistema de
incorporação para a atividade antimicrobiana e anti-inflamatória, visto que, em nanoescala,
Ag exibe propriedades físicas, químicas e biológicas extremamente incomuns, e devido a
essas propriedades, tem apresentado uma variedade de aplicações biomédicas para o
desenvolvimento de biomateriais.81–83 Destaca-se que os efeitos anti-inflamatórios das
nanopartículas de Ag são úteis dada a sua capacidade de acelerar a cicatrização de feridas,
e, nessa perspectiva, podem ser exploradas no desenvolvimento de melhores curativos para
feridas e queimaduras.81,82 Além disso, o uso dessas nanopartículas tem-se mostrado como
uma solução para o combate de bactérias resistentes aos antibióticos.81,82
Na área de substituição do tecido ósseo, têm-se estudados o uso dessas
nanopartículas na composição de fixadores de próteses articuladas projetadas para cirurgias
de substituição de articulações em joelhos e quadris, uma vez que as taxas de infecção
nesses procedimentos cirúrgicos são elevadas, em tornos de 1,0-4,0%.81 Esses estudos,
além de evidenciarem o elevado potencial antibacteriano em comparação a antibióticos,
também mostraram que essas nanopartículas não apresentam toxicidade a fibroblastos de
rato ou a osteoblastos de humanos.81
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Além da atividade antibacteriana, têm-se, também, investigado o notável potencial
anti-inflamatório que as nanopartículas de Ag apresentam.81,82 Essas nanopartículas foram
incorporadas na composição de curativos aplicados em dermatites tanto em animais quanto
em humanos.81 O exame histopatológico revelou que a epiderme estava praticamente
recuperada em 72 horas após o tratamento com esse curativo.81 Ressalta-se que, com o uso
das nanopartículas de Ag, existe uma preocupação sobre a toxicidade e esse aspecto ainda
precisa ser abordado em futuras pesquisas in vivo.81
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2 Objetivos
2.1 Objetivo geral
Obter membranas híbridas constituídas por blendas formadas entre colágeno
hidrolisado e polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, e por biominerais
conhecidamente biocompatíveis, como as apatitas, dopados com nanopartículas de prata.

2.2 Objetivos específicos
1. Estudar os fatores que influenciam a precipitação de apatitas tais como:
concentração dos íons e tempo de exposição à atmosfera de NH3(g);
2. Obter membranas biopoliméricas híbridas a partir da incorporação de fosfato
de cálcio nos interstícios da blenda composta por colágeno hidrolisado e
quitosana ou -carragenana;
3. Avaliar o efeito da incorporação de fosfato de cálcio pelas três metodologias
adotadas em termos das propriedades como morfologia, cristalinidade e
mecânica;
4. Testar a bioatividade das membranas por meio de sua exposição em soluções
SBF a 37 °C;
5. Analisar as propriedades de intumescimento e degradabilidade das
membranas híbridas produzidas in vitro;
6. Estudar as propriedades físico-químicas relacionadas às superfícies das
membranas, como molhabilidade e energia de superfície total;
7. Avaliar a toxicidade dos materiais selecionados a partir das melhores respostas
frente as propriedades bioativa, morfológica e mecânicas em culturas de
osteoblastos in vitro;
8. Observar atividade antibacteriana in vitro mediante a incorporação de
nanopartículas de prata nas membranas híbridas;
9. Quantificar a porcentagem de liberação das nanopartículas de prata das
membranas híbridas produzidas para o meio fisiológico;
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3 Materiais e Métodos
3.1

Materiais

Todas as soluções foram preparadas utilizando água deionizada por um sistema
Milli-Q® (Tensão superficial () = 72,8 mN m-1 e resistividade de 18,2 MΩ cm). Nitrato
de prata (AgNO3, Aldrich, 99%); boro hidreto de sódio (NaBH4, Aldrich, 99%); ácido
fosfórico (H3PO4, Synth, 85%); cloreto de cálcio diidratado (CaCl2.2H2O, Synth, 99,5%);
colágeno hidrolisado (Bioflora); -carragenana (Gelymar); quitosana (baixo peso
molecular, Aldrich); glicerol (Mallinckrodt Chemicals, 99,8%); (NH4)2CO3(Neon, PA).
Para o preparo do SBF foram utilizados os seguintes reagentes: Cloreto de cálcio
diidratado (CaCl2.2H2O, Synth, 99,5%); Cloreto de sódio (NaCl, Synth, 99,5%);
Bicarbonato de sódio (NaHCO3, Vetec, 99,5%); Cloreto de potássio (KCl, Vetec, 99,0%);
Fosfato de sódio dibásico heptaidratado (Na2HPO4.7H2O, Mallinckrodt Chemicals,
99,5%); ácido clorídrico (HCl, Synth, 36-38,5%); Cloreto de magnésio hexaidratado
(MgCl2.6H2O,

Synth,

99,0%);

Sulfato

de

sódio

(Na2SO4,

Synth);

trishidroximetilaminometano (C4H11NO3, Aldrich, 99,9%).

3.2

Metodologia
3.2.1 Caracterização dos constituintes da
matriz orgânica

Inicialmente, fez-se necessário caracterizar o ponto isoelétrico de cada
biopolímero individualmente. Para isso, foram realizadas medidas de potencial zeta dos
polieletrólitos solubilizados em água, em diferentes valores de pH fazendo uso de um
titulador automático MPT-2 o qual é acoplado ao Zetasizer Nano ZS Malvern Instruments
(Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Colóides, DQ/FFCLRP).
Também foi caracterizada a conformação do colágeno hidrolisado no meio
reacional de trabalho, visto que é um parâmetro importante para as propriedades do
material hibrido que foi produzido. Dessa forma, a conformação dessa proteína
desnaturada foi estudada por meio da Espectroscopia de Dicroísmo Circular, usando o
Espectrapolarímetro JASCO J-810 (DQ/FFCLRP). As amostras foram preparadas a partir
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da dissolução de 3 mg de colágeno hidrolisado em 10 mL da mistura de trabalho diluída
10 vezes (5mmol.L-1 CaCl2 + 1,65 mmol.L-1 H3PO4), visto que as concentrações elevadas
dos íons Cl- e PO43- nessa mistura, maiores que 0,15 mol.L-1 e 100mmol.L-1,
respectivamente, podem ocasionar o cut-off84,85 do sinal, relacionado ao comprimento de
onda abaixo do qual o solvente absorve mais que uma unidade de absorbância em uma
cela de 1cm de caminho óptico.
As amostras preparadas foram analisadas a 20°C e os espectros registrados na
faixa de 195 nm a 250 nm, a uma velocidade de 1nm/s. Os resultados foram obtidos como
elipticidade molar [], visto a relação [] = 10-3 M/LC (deg.cm2.dmol-1), onde  é a
elipticidade medida em graus, L é o comprimento da cubeta utilizada na análise em
milímetro (mm), C é a concentração em mg/mL e M é a massa molar média dos resíduos
de colágeno.

3.2.2 Preparo dos hidrogéis
Nesse trabalho foram estudados dois hidrogéis formadas a partir de uma blenda
composta por colágeno hidrolisado e um polissacarídeo, sendo neste caso a quitosana e a
-carragenana. Essas matrizes foram preparadas a 5% (p/v), de modo que 2,5%
correspondesse ao colágeno hidrolisado e 2,5% ao polissacarídeo, a partir da dissolução
a quente (~65 °C) de uma massa total de 0,5 g dos dois biopolímeros de interesse em 10
mL de uma solução aquosa com uma concentração de, no caso do hidrogel constituído
por quitosana, 0,0165 mol.L-1 de H3PO4 ou, no caso da -carragenana, 5 mmol.L-1 de
KCl. O fato de se utilizar um sal de potássio nessa última matriz está relacionado com a
especificidade da fração  por íons K+ para a formação de hidrogéis.86 Após a adição das
quantidades estabelecidas dos dois biopolímeros escolhidos, o sistema permaneceu sob
aquecimento e agitação por 2 horas e posteriormente apenas agitação por mais 12 horas
a temperatura ambiente, para que assim fosse assegurado a completa solubilização dos
biopolímeros empregados. Ao final, foi adicionado o plastificante glicerol em uma
concentração correspondente a 25% da massa total de biopolímero adotada, pois, quando
as matrizes biopolíméricas são desidratados, durante o processo de secagem, obtém-se
uma estrutura com forte coesão entre as cadeias dos seus constituintes e, por esse motivo,
a presença do plastificante é necessária para reduzir as forças intermoleculares coesivas,
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permitindo maior mobilidade entre as cadeias e, consequentemente, resultando em uma
membranas mais flexível.87
Por fim, o sistema foi mantido sob agitação por mais 1 hora a fim de assegurar
a interação do plastificante com a rede tridimensional do hidrogel formada previamente,
assim como também, a homogeneização do hidrogel. Esses hidrogéis foram empregados
para obtenção de membranas biopoliméricas com ausência de fosfato de cálcio, indicadas
como grupo controle nas caracterizações das membranas estudadas, e, também, na
formação das membranas híbridas a partir da adição de partículas tanto de HAp sintética
quanto HAp bovina.
No caso das membranas híbridas obtidas a partir da precipitação in locu nos
interstícios da matriz orgânica, a distinção na preparação reside no fato dos biopolímeros
empregados terem sido dissolvidos em 10 mL de uma mistura aquosa contendo 0,05
mol.L-1 de CaCl2.2H2O e 0,0165 mol.L-1 de H3PO4. As concentrações nessa mistura
apresentam excesso de Ca2+ com relação à razão molar Ca2+/P encontrada na HAp. No
caso do hidrogel a base de -carragenana, optou-se por não adicionar íons K+ visto que
durante o processo de formação da membrana híbrida ocorria a precipitação de KCl. Por
essa razão, considerou-se um excesso de íons Ca2+ para que favorecesse, além da
precipitação da fase mineral nos interstícios da matriz, o processo de gelificação.

3.2.3 Preparo e incorporação da fase inorgânica
A incorporação da fase inorgânica de fosfato de cálcio nas matrizes orgânicas se
deu por meio de três metodologias: (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz
polimérica; (2) Adição das nanopartículas sintetizadas previamente; (3) Adição de HAp
bovina (Bioinnovation produtos biomédicos LDTA) na matriz polimérica.
No método (1), os hidrogéis formados a partir da dissolução dos biopolímeros em
solução aquosa contendo os íons precursores de interesse foram transferidos para uma
placa de teflon com moldes retangulares, com dimensões de 2,7 x 8,0 x 0,5 cm.
Posteriormente, para a precipitação e incorporação da fase mineral nos interstícios dessa
rede tridimensional e, consequentemente, formação das membranas híbridas, os hidrogéis
foram expostos, em dessecador fechado, a atmosfera gerada a partir da decomposição do
(NH4)2CO3 por 45 minutos. Os íons e as espécies químicas que devem estar presentes no
meio aquoso aprisionado nos interstícios da rede tridimensional do hidrogel são Ca2+,
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H2PO4-, HPO42-, PO43-, NH3(g) e CO2(g), e, através da reação entre estas, considerou-se a
possibilidade de controlar a precipitação de fases minerais compostas por fosfatos de
cálcio. Por fim, o molde de teflon foi levado a estufa em temperatura próxima a 50 °C
para secagem controlada.
Na metodologia (2), a fase mineral foi sintetizada previamente a partir da
exposição de uma mistura aquosa contendo 0,05 mol.L-1 de CaCl2.2H2O e 0,0165 mol.L1

de H3PO4 a atmosfera gerada a partir da decomposição do (NH4)2CO3 em dessecador

fechado por 45 minutos. Em seguida, a mistura foi filtrada e o precipitado resultante foi
levado a estufa para sua secagem. Posteriormente, as partículas sintetizadas foram
adicionadas ao hidrogel sob agitação por 1 hora em três quantidade diferentes préestipuladas: 0,1, 0,01 e 0,001g, indicados por, respectivamente, (HApS 0,1g), (HApS
0,01g) e (HApS 0,001g). Por fim, os hidrogéis contendo as partículas foram transferidos
para a placa de teflon, a qual foi levada a estufa em temperatura próxima a 50 °C para
secagem controlada.
Na metodologia (3), HAp bovina foi adicionado ao hidrogel nas mesmas
quantidades pré-estabelecidas na metodologia (2), resultando em amostras nomeadas
como (HApB 0,1g), (HApB 0,01g) e (HApB 0,001g). Assim, após a homogeneização
desse sistema por uma hora, os hidrogéis contendo as partículas também foram
transferidos para a placa de teflon e levados a estufa em temperatura próxima a 50°C para
secagem controlada.
É importante ressaltar que para remover o resíduo de H3PO4 de todas as amostras
produzidas, estas foram imersas em 10 mL de uma solução de NaOH a 0,2 mol.L-1 durante
60 minutos e, posteriormente, lavadas várias vezes em água deionizada e novamente
levadas a estufa em temperatura próxima a 50°C para secagem controlada. A figura 3
apresenta a fotografia de amostras representativas obtidas antes e após a incorporação da
fase mineral pelas três metodologias adotadas nesse trabalho.
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Figura 3 – Fotografia das membranas recortadas em discos com diâmetro de 1 cm obtidas sem (0) e com
a incorporação da fase mineral por meio das três metodologias adotadas nesse trabalho: (1) precipitação in
locu nos interstícios da matriz polimérica; (2) Adição das nanopartículas sintetizadas previamente (HApS);
(3) Adição de HAp bovina (HApB).

3.2.4 Preparo do SBF
A solução SBF foi preparada conforme a metodologia descrita no trabalho de
Tas.88 Brevemente, para o preparo de 500 mL de solução SBF foram adicionados a 400
mL de água Milli-Q os reagentes descritos na tabela 1 na respectiva ordem, tendo em
vista a relevância da força iônica e da formação de diferentes equilíbrios envolvidos nesse
fluído. Após a adição do nono reagente, o pH foi ajustado até pH 7,4 a 37°C com uma
solução de HCl 1,0 mol.L-1 e o seu volume completado para 500 mL.
Tabela 1 – Reagentes usados para o preparo de 500 mL de SBF.

Ordem

Reagente

Massa utilizada (g)

1º

NaCl

3,274

2º

NaHCO3

1,134

3º

KCl

0,186

4º

Na2HPO4.7H2O

0,134

5º

MgCl2.6H2O

0,152

-1

6º

HCl 1 mol L

18 mL

7º

CaCl2.2H2O

0,184

8º

Na2SO4

0,0355

9º

(CH2OH)3CNH2

3,028
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3.3
Caracterização das membranas biopoliméricas
e híbridas
3.3.1 Avaliação in vitro da bioatividade
A exposição de materiais a soluções que simulem a composição iônica e pH do
fluido corpóreo (SBF) é um método bastante utilizado em estudos de bioatividade in
vitro,89,90 visto que essa solução simula o contato inicial de um material implantável com
o fluido corpóreo. Nesse sentido, amostras que estimulem a formação de HAp após
imersão nesta solução são reconhecidamente bioativas. Dessa forma, a fim de avaliar a
bioatividade, das membranas biopoliméricas híbridas obtidas, essas foram expostas a
solução SBF a 37°C por 30 minutos. Verificou-se que tempos longos de exposição
culminava na completa solubilização das membranas híbridas. Por essa razão, este estudo
limitou-se a tempos de exposição mais curtos. Após a exposição, as amostras foram
lavadas três vezes com água deionizada e, posteriormente, levadas à estufa em
temperatura próxima a 50 °C para secagem controlada.

3.3.2 Estudo in vitro das propriedades de
intumescimento
e
degradabilidade
das
membranas híbridas
Nos estudos de degradação e absorção de água, as membranas híbridas foram
cortadas em quadrados com 6,25 cm2, os quais, posteriormente, foram imersos, a 37°C,
em um béquer contendo 10 mL de PBS (tampão fosfato), pH= 7,4, por 60 minutos. Após
esse intervalo, as amostras intumescidas foram limpas suavemente com papel absorvente
e pesadas, e, em seguida, levadas para a estufa para completa secagem sob temperatura
controlada. O peso inicial (Pi) de todos as amostras foram medidos e as mudanças de
peso, como peso molhado (Pm) e peso seco (Ps) também foram determinados após o
intervalo definido. Respectivamente, capacidade de absorção de água (Aa%) (Eq. 1) e a
perda de massa (Pp%) (Eq. 2) foram calculadas, de acordo com o reportado na literatura91,
como:
𝐴𝑎% = (

Pm−Ps
Ps

) X 100

(Eq. 1)

Pi−Ps

𝑃𝑝% = (

Pi

) X 100

(Eq.2)
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3.3.3 Caracterização da composição química e
estrutural
A análise dos grupos químicos presentes nas membranas biopoliméricas antes e
após a incorporação da fase mineral foi realizada por meio da técnica de espectroscopia
vibracional na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) utilizandose o acessório de reflexão total atenuada na superfície (ATR). Os espectros foram obtidos
utilizando-se o espectrofotômetro de infravermelho IR Prestige-21 Shimadzu
(Laboratório de Terras-Raras/ Departamento de Química-FFCLRP).
Também realizou-se a caracterização da fase mineral das membranas híbridas
pela espectroscopia Raman, para auxiliar na análise da precipitação de fosfatos e
carbonatos nas membranas produzidas pela metodologia (1), uma vez que diferentes
estruturas cristalinas de uma mesma fase mineral apresentam modos vibracionais
distintos e podem ser identificados por meio de espectros Raman, com o uso de padrões
apropriados, característicos e bem definidos, com impressões digitais das mesmas. Dessa
forma, os espectros foram obtidos em espectrômetro Raman HORIBA (Jobin Yvon) –
LabRAM-HR equipado com um microscópio Olympus (micro Raman) utilizando como
fonte de excitação um laser He/Ne (λo = 632,81 nm) (IQ-UNESP-Araraquara).
Já a cristalinidade das membranas biopoliméricas e híbridas formadas foram
analisadas por Difração de raios-X (DRX), utilizando-se um difratômetro Bruker-AXS
modelo D5005 (DQ/FFCLRP), tendo como fonte tubo selado de Cu (2,2 kW) com um
filtro monocromador de níquel cuja radiação gerada possui = 1,54 Å. Padrões de
difração das fases cristalinas em estudo foram obtidos usando o banco de crystallography
open database (COD).

3.3.4 Caracterização da morfologia das
membranas híbridas
As membranas híbridas obtidas foram analisadas por meio de Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) (Shimadzu, Super Scan – SS550 – DQ/FFCLRP).
Informações sobre superfícies com resolução nanométrica devem ser obtidas por MEV.
As amostras foram recobertas por filme fino de ouro formado por pulverização catódica
(Bal-Tec, SCD-050 Sputter Coater). Essa técnica permitiu estudar características como
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porosidade, mudanças morfológicas nas matrizes devido a incorporação da fase
inorgânica e a homegeinidade da superfície da membrana.

3.3.5 Avaliação das propriedades mecânicas
Os testes mecânicos foram realizados em colaboração com o grupo da professora
Delia Rita Tapia Blácido – DQ/FFCLRP/USP.
O teste mecânico de tração das membranas híbridas foi realizado em um
Texturômetro (TA Instrument –TA. TX Plus) utilizando-se o software “Texture Expert”.
As análises foram realizadas em quintuplicata. A tensão e a elongação na ruptura em teste
de tração serão determinadas segundo a norma da American Society for Testing and
Materials, ASTM D882-12. Dessa forma, as membranas foram cortadas conforme
indicado na figura 4, obedecendo o padrão de tiras recomendado por essa norma.
Posteriormente, as amostras foram submetidas aos ensaios de tração com velocidade 1
mm/s, partindo-se de uma separação inicial de 80 mm, até a ruptura do filme. A tensão e
elongação na ruptura foram obtidas diretamente da curva de tensão versus elongação, uma
vez que são conhecidas as dimensões iniciais dos corpos de prova. Já o módulo de
elasticidade, ou módulo de Young, um parâmetro mecânico que avalia a rigidez de um
material sólido, foi obtido a partir da tangente na região linear da curva.

Figura 4 – Esquema do corpo de prova para teste de tração.

3.3.6 Molhabilidade e energia livre de
superfície

Realizou-se, medidas de ângulos de contato(θ) automaticamente por meio de um
goniômetro (OCA-20 dataphysics) com auxílio de uma câmera de aquisição rápida
usando o software SCA-20 (DataPhysics-Germany) com três solventes teste: água
deionizada, diiodometano (Sigma-Aldrich, PA) e formamida (J. T. Baker, PA); que
apresentam diferentes polaridades. Resumidamente, usando o método da gota séssil,
imagens da gota depositada nas superfícies das membranas biopoliméricas e híbridas,
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recortadas em discos com diâmetro de 1 cm, como os apresentados na figura 3, foram
adquiridas usando uma câmera CCV. O software extraiu o perfil da gota usando a
abordagem elíptica e a tangente do ângulo formado entre a superfície e a gota foi medida.
Essas medidas foram realizadas em triplicata para cada amostra. A s foi calculada a partir
de todos os valores médios de θ obtidos, usando a equação de Owens, Went e Kraeble
(Eq 3), que divide a s total em suas componentes dispersiva (d) e polar (p), ou seja,

s=sd + sp:92,93
 L (1 + cos ) = 2( Ld . Sd ) 2 + 2( LP . SP )
1

1

2

(Eq. 3),

em que os subscritos S e L representam as superfícies do solido e do liquido,
respectivamente.
Portanto, informando ao software SCA-20 os valores de θ obtidos para os três
solventes escolhidos, cada um com suas s, d e p conhecidas, é possível resolver
algebricamente a Eq 3 para encontrar o valor da s para cada amostra analisada.

3.3.7 Cultura de osteoblastos in vitro

Todos experiementos envolvedo cultura celular foram realizados em colaboração
com o Laboratório de Nanobiotecnologia Aplicada: Sistemas Miméticos de
Biomembranas – DQ/FFCLRP/USP, sob supervisão do professor Pietro Ciancaglini.

a)

Preparo da cultura de células
Células osteoblásticas de linhagem murina MC3T3-E1 (American Type Culture

Collection - ATCC) foram, inicialmente, cultivadas em meio essencial mínimo (α-MEM,
Gibco)

suplementado

com

10%

de

soro

bovino

fetal

e

1%

(v/v)

de

penicilina/estreptomicina. Após a confluência, as células foram tripsinizadas,
ressuspensas em α-MEM e semeadas em placas de 24 poços em uma densidade de 2x104
células/poço e, posterioremnte, essas foram incubadas a 37°C, em 5% de pressão CO2 e
95% de ar atmosférico. O meio osteogênico foi produzido pela adição de ácido ascórbico
e β-glicerofosfato, uma vez que são responsáveis pelo processo de diferenciação celular.
O mio foi trocado 2-3 vezes por semana. Por fim, deixou-se as células aderidas a superfície

inferior das placas durante 24 horas.
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b)

Viabilidade celular
Após o preparo da cultura, 1,0 mL desse meio de cultura foi adicionado em cada

poço de uma placa com 24 poços contendo em cada um disco com diâmetro de 1 cm,
como os apresentados na figura 3, das membranas biopoliméricas e híbridas produzidas
nesse trabalho. Assim, a viabilidade de osteoblastos cultivados sobre as superfícies das
membranas (n=3) foi avaliada pelo método clássico do MTT após, conforme considerado
na litetarua94, 24 e 72 horas de incubação in vitro a 37°C, em 5% de pressão CO2 e 95%
de ar atmosférico, utilizando o protocolo descrito por Mosmann95 e adaptado por Faria et
al.96

Nesse

método, o

sal

MTT [brometo

de

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio] produz o composto altamente colorido formazan decorrente da redução
do NADH presente nas células, refletindo assim a atividade da enzima desidrogenase em
células vivas. Após a reação de coloração, a absorbância de cada poço foi mensurada a
560 e 690 nm usando o espectrofotômetro Spectronic (Genesys 2). Resultados foram
expressos como média de triplicata para casa amostra e expressos em comparação com o
controle de poliestireno (100%).

3.3.8 Incorporação das nanopartículas de prata
(NpAg) nas membranas híbridas

a) Síntese de nanopartículas de prata por redução química com NaBH4
As nanopartículas de prata (NpAg) utilizadas foram sintetizadas por meio da
redução de um sal de Ag(I), com base em outras metodologias descritas na literatura.97,98
Para isso, considerando o volume de 10 mL adotado nesse trabalho para a produção de
uma membrana biopoliméricia, foi adicionado gota a gota (cerca de 1 gota / segundo) 1
mL de uma solução aquosa de AgNO3 em concentração 1 mmol.L-1 em um béquer
contendo 4 mL de água deionizada e 5 mL de um solução de NaBH4 a 2 mmol.L-1 que
tinha sido arrefecida num banho de gelo. Esses sistema reacional foi mantido sob forte
agitação, em temperatura ambiente, por 3 minutos até o final da adição de AgNO3, pois,
dessa forma, assegurou-se excesso de NaBH4 para estabilizar as NpAg. Ao final
observou-se uma mudança na coloração do sistema de incolor para amarela, a qual deve
estar associada a formação do sol. A redução da prata ocorre segundo a equação química
(Eq. 4):97
NaBH4 + AgNO3 → Ag0 + NaNO3 +

1
2

B2H6 +

1
2

H2

(Eq. 4)
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A formação desse sol foi acompanhado por espectroscopia de absorção na região
do UV-Visível e medidas de tamanho de partícula e potencial zeta. Ambos podem ser
avaliados por meio da técnica de espelhamento dinâmico de luz (DLS, do inglês dynamic
light scatterin). O potencial zeta das nanopartículas informa sobre a estabilidade das
nanopartículas. As nanopartículas estabilizadas eletrostaticamente apresentando um
potencial zeta superior a ± 20 mV são consideradas estáveis. Para as nanopartículas
estericamente estabilizadas, o valor do potencial zeta não influencia muito a estabilidade
coloidal.
É importante ressaltar que as condições de reação incluindo o tempo de agitação
e quantidades relativas de reagentes foram cuidadosamente controladas para se obter
NpAg coloidal amarela estável, visto que, de acordo com Mulfinger et al.97, se a agitação
continuar após completa adição de AgNO3 ocorrerá agregação das nanopartículas,
acarretando em uma mudança gradativa na coloração do sistema de amarelo mais escuro
para violeta e, por fim, acinzentado, momento no qual as partículas se depositam no fundo
do recipiente. Agregação semelhante também pode ocorrer se a reação for interrompida
antes que todo o sal de prata tenha sido adicionado ao sistema reacional.
Para a incorporação das NpAg nas membranas biopoliméricas e híbridas, optouse adotar uma concentração de 0,5 mg/100 cm2 e 5 mg/100 cm2 de membrana, visto que
no trabalho de Wu et al.99 foram produzidas membranas de celulose bacteriana contem
NpAg em um faixa de concentração de 15 a 45 mg/100 cm2 de membrana que
apresentaram efeito antimicrobial contra três diferentes bactérias. Dessa forma,
assumindo a concentração de 0,5 mg/100 cm2, sintetizou-se as nanopartículas a partir da
adição de 1 mL de solução de AgNO3 com concentração de em concentração 1 mmol.L-1
em e 5 mL de uma solução de NaBH4 a 2 mmol.L-1 enquanto que os hidogéis foram
preparados em um volume de 4 mLde acodo com a mesma metodologia descrita acima.
Ao final da produção das NpAg, esse sistema reacional foi mantido sob agitação e
aquecimento a 60°C, e todo o volume do hidrogel, também a 60°C, foi adionado ao sol
obtido. Posteriormente, o sistema final foi mantido sob agitação por 12 horas para
assegurar, além da completa solubilização dos biopolímeros empregados, a estabilização
das NpAg no hidrogel. Ao final, observou-se a obtenção de hidrogeis com coloração
amarelada, característico devido a presença do sol nos intertícios da matriz biopolimércia,
os quais foram empregados nas metodologias propostas nesse trabalho para a incoporação
da fase mineral para produção das membranas híbridas. No caso de adotar a concentração
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de 5 mg/100 cm2, usando a mesma metodologia descrita acima, as nanopartículas foram
sintetizadas a partir da adição de 1 mL de solução de AgNO3 em concentração 0,01013
mol.L-1 em e 5 mL de uma solução de NaBH4 a 0,05341 mo.L-1.

b) Atividade antimicrobial das membranas híbridas contendo NpAg
Todos experiementos envolvedo atividade antimicrobiana foram realizados em
colaboração com o Laboratório de Controle de Qualidade – DCF/FCFRP/USP, sob
supervisão da professora Marcia Eliana da Silva Ferreira.
A atividade antimicrobiana das membranas compósitas foi investigada contra as
bactérias Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus) e Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa), utilizando o método de difusão em ágar por disco. Os
inóculos bacterianos foram foram repicados em placas de ágar CM0 131 Tryptone Soya
Agar (TSA, Oxoid) 24 horas antes do teste de atividade antimicrobiana. Foram preparadas
suspensões de cultura, diluídas em solução salina 0,85% (p/v) utilizando como referência,
por meio da comparação aproximada a olho nu, o padrão de turvação 1 da escala
nefelométrica de MacFarland (Probac do Brasil), que corresponde a 300 milhões de
bactérias por mL de meio. Posteriormente, uma alíquota de 100 µL da suspensão foi
espalhada, com uma alça de Drigaslk, na superfície de placas de Petri contendo 20 mL do
meio TSA
Tanto as membranas contendo as NpAg qaunto as produzidas sem a incorporação
das nanopartículas, os controles desse teste, foram cortadas em forma de disco com 1 cm
de diâmetro, os quais, posterioremnte, foram esterilizados por radiação ultravioleta a
partir de sua incidêndia durante 5 minutos sob cada lado do disco. Antes de incubado a
37°C por 24 h, os discos foram aplicados com pinça estéril sobre uma placa de Petri
contendo o ágar, previamente inoculada com a solução salina dos micro-organismos
escolhidos. Subsequentemente, a zona de inibição bacteriana foi monitorada
considerando como atividade inibitória a formação de halo em torno dos dicos contendo
NpAg, dado como a medida da distância entre a borda do filme e a borda de inibição
(mm). A avaliação da atividade antimicobiana foi realizado a partir de uma duplicata
técnica e de uma duplicata biológica.
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c) Liberação das NpAg das membranas híbridas para o meio fisiológico
A liberação das NpAg foi acompanhada por espectrometria de absorção na
região do Ultravioleta-Visível, com o auxílio do espectrofotômetro Hewlett Packard
8453. Nesse estudo, as amostras foram cortadas em quadrados de 1 cm2 e imersas no
interior de uma cubeta de quartzo com caminho ótico de 1 cm contendo 1,5 mL de água
deionizada e mantidas a 37°C durante 24 horas. Medidas de absorbância foram aferidas
em 390 nm durante intervalos pré-estabelecidos dentro do período de imersão tanto das
amostras de interesse quanto do controle, que consistiu em membranas sem a
incorporação das NpAg. Para a determinação da concentração de NpAg liberada nesses
intervalos empregou-se o método de curva de calibração externa, utilizando uma solução
estoque padrão de nanopartículas preparada a partir da adição de 1 mL de solução de
AgNO3

em concentração 0,01013 mol.L-1 em um béquer contendo 4 mL de água

deionizada e 5 mL de uma solução de NaBH4 a 0,05341 mo.L-1. Dessa forma, realizouse uma série de diluições simples para que fosse produzido um intervalo de absorbâncias
no qual englobasse os valores aferidos para as amostras analisadas nesse trabalho.
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4. Resultados e Discussão
4.1

Caracterização
orgânica

dos

constituintes

da

matriz

Segundo a literatura,15,16 a matriz orgânica, formada especificamente por
arranjos hierárquicos das fibrilas de colágeno, atua como molde no qual os cristais de
HAp são depositados no seu interior. Durante a formação do tecido ósseo, especula-se
que a mineralização das fibrilas deve ocorrer a partir de um transiente amorfo, que se
infiltra guiado eletrostaticamente em determinadas regiões desse arranjo transformandose então em cristais de HAp, os quais possuem uma estrutura única que não seria
termodinamicamente estável na ausência da matriz orgânica. No entanto, os mecanismos
pelos quais essa morfologia é estabilizada ainda permanecem elusivos. Nessa perspectiva,
é importante destacar que em pH ácido ocorre forte repulsão entre os monômeros de
tropocolágeno, que seriam subunidade das fibrilas de colágeno, negativamente
carregados evitando, assim, a sua agregação.36 Contudo, a elevação do pH do meio
intensifica as interações hidrofóbicas, favorecendo, assim, a formação das fibrilas de
colágeno. Em vista desses aspectos, considerou-se relevante caracterizar tanto a
conformação quanto a carga residual das moléculas de colágeno que compuseram a
matriz orgânica dos materiais desenvolvidos durante a execução desse trabalho.
Assim, por meio da Espectroscopia de Dicroísmo Circular (DC), buscou-se
caracterizar as conformações das moléculas de colágeno hidrolisado tanto em água
quanto na mistura entre CaCl2 e H3PO4 adotada nesse trabalho, de modo a ser avaliado a
influência do meio reacional na conformação das moléculas desse biopolímero.
Segundo a literatura,100 é esperado no DC para o colágeno íntegro um pico
negativo e outro positivo, referentes às transições −* e n-*, em 198 nm e 221 nm,
associados com grupos cromóforos e a estrutura tripla helicoidal do colágeno,
respectivamente. No entanto, nesse trabalho, utilizou-se o colágeno hidrolisado, que é um
produto de hidrólise desnaturada, promovida a partir da solubilização do colágeno integro
sob alta temperatura e na presença de base forte, na qual é perdida a estrutura tripla
helicoidal do colágeno, reduzindo-a ao nível secundário ou primário.48
O espectro de DC para uma estrutura desnaturada como o colágeno hidrolisado,
deve apresentar os dois picos esperados para a estrutura tripla helicoidal, porém devem
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diminuir de intensidade, de modo que o pico positivo apresente uma elipicidade em torno
de zero101. Dessa forma, por meio dos espectros de DC apresentados na figura 5, podemos
observar que, tanto em água quanto na mistura entre CaCl2 e H3PO4, o colágeno
hidrolisado, conforme esperado, não apresentou picos positivos em torno de 221nm,
comprovando que as moléculas de colágeno utilizadas nesse trabalho não apresentam
uma estrutura secundária definida, tanto em água quanto no meio reacional aqui
considerado.

Figura 5 – Espectro de DC de colágeno hidrolisado em A) água e em B) uma mistura composta por 5mmol.L1
CaCl2 + 1,65 mmol.L-1 H3PO4, pH 2,68 a 20°C.

No entanto, a presença de uma estrutura desnaturada, como o colágeno
hidrolisado, em um biomaterial é considerada benéfica para a gestão do osso e para
doenças articulares, como artrose e osteoporose, tendo em vista que ele é uma fonte
biodisponível de peptídeos e aminoácidos sendo um agente terapêutico na síntese de
cartilagem e matriz óssea52.
Outro parâmetro importante para proteínas é o ponto isoelétrico (pI), o qual está
relacionado com a proporção entre resíduos de aminoácidos ácidos e resíduos de
aminoácidos básicos na cadeia polipeptídica, ou seja, o pH em que o balanço de cargas
entre os grupos funcionais presentes nas cadeias biopoliméricas resulta em zero. Dessa
forma, a carga residual das cadeias dos biopolímeros foi estudada em diferentes valores
de pH por meio de medidas de potencial zeta. Avaliou-se, além da influência do meio
reacional na carga residual, as possíveis interações entre as moléculas de colágeno e as
dos polissacarídeos nas misturas. A figura 6 apresenta a curva de potencial zeta () vesus
pH de uma solução diluída de colágeno, a qual indica que o pI do colágeno hidrolisado
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foi 3,75. Os valores relatados na literatura estão próximos a 4,56.48 No caso do colágeno
íntegro, tem sido reportado na literatura um pI igual a 8,26, o qual é decorrente da extração
ácida que mantem os resíduos de amida lateral intactos. 48 Nesse sentido, destaca-se que
o fato do pI do colágeno hidrolisado estar numa faixa ácida pode ser atribuído à maior
densidade de grupos carboxila causada pela hidrólise de grupos amida lateral presentes
nas cadeias biopoliméricas.48 Assim, de modo geral, pode-se observar que apenas em pHs
acima desse ponto isoelétrico as moléculas de colágeno apresentam uma carga residual
negativa, a qual pode ser decorrente da desprotonação desses grupos carboxila.

Figura 6 – Curva de titulação pH versus potencial Zeta (mV) para a amostra de 0,3 mg.L-1 de colágeno
hidrolisado em água Milli-Q®, diluída 6 vezes.

Dessa forma, além da sua estrutura desordenada, pode-se assumir que a redução
do pI em comparação ao do colágeno íntegro, devido ao aumento das cargas negativas
em pH fisiológico, ocasiona a perda da capacidade do colágeno formar fibrilas, uma vez
que a presença excessiva das cargas negativas ocasiona repulsão de cargas, dificultando,
assim, tanto as interações eletrostáticas quanto hidrofóbicas entre as moléculas, as quais
são fundamentais para o processo de fibrilogênese. Com a perda da capacidade de formar
uma rede fibrilar, tem-se proposto a incorporação de outros biopolímeros à matriz
colagênica, pois, devido às suas propriedades biocompatíveis, biodegradáveis,
gelificantes e mecânicas, pode-se obter uma matriz para direcionar e a sustentar a
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deposição de uma fase mineral. Por essa razão, além de mimetizarem as proteínas nãocolagênicas presentes na matriz óssea, esse estudo propõem o uso, devido as notáveis
propriedades dos polissacarídeos quitosana e -carragenana para formação do hidrogel
no qual será incorporado a fase mineral.
Considerando, inicialmente, apenas a presença de colágeno, observa-se que no
caso da metodologia 1 adotada para o crescimento da fase inorgânica, na qual partiu-se
de um pH inicial próximo a 2,7, as moléculas de colágeno apresentam carga residual
líquida positiva, ou seja, os grupos funcionais dos resíduos de aminoácidos que compõem
essa proteína se encontram protonados. O mesmo pode ser observado para os hidrogéis
em que foram incorporados quitosana à matriz biopolimérica na presença de 0,0165
mol.L-1 de H3PO4, os quais foram utilizados nas metodologias (2) e (3) adotadas para a
incorporação da HAp sintética e bovina, respectivamente. Entretanto, para os hidrogéis
em que foram acrescentados -carragenana na presença de 0,05 mol.L-1 de CaCl2,
empregados nas metodologias (2) e (3), partiu-se de um pH menos ácido, próximo a 7.
Nesse caso, as cadeias biopoliméricas do colágeno apresentam carga residual negativa.
No entanto, buscou-se avaliar a influência da presença do polissacarídeo na carga residual
das blendas biopoliméricas em que foram incorporadas a fase inorgânica, de modo a
estudar-se as possíveis interações entre as cadeias do colágeno e dos polissacarídeos. Vale
ressaltar que matrizes com carga residual negativa são preferíveis devido ao fato de
mimetizarem o efeito de polipeptídios aniônicos no processo de calcificação de matrizes
ósseas e de servirem como suportes biodegradáveis para liberação controlada de drogas
catiônicas.43
Na figura 7, é apresentado a curva de potencial zeta () vesus pH de uma solução
diluída do polissacarídeo escolhido e de uma mistura diluída composta por 2,5% (p/v)
colágeno e 2,5% (p/v) polissacarídeo de interesse.
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Figura 7 – Curva de titulação potencial Zeta vs pH para as amostras A) 0,3 mg.L-1 de quitosana, B) 0,15 mg.L1
de colágeno hidrolisado + 0,15 mg.L-1 de quitosana, C) 0,3 mg.L-1 de -carragenana e D) 0,15 mg.L-1 de
colágeno hidrolisado + 0,15 mg.L-1 de -carragenana diluída 6 vezes em água Milli-Q®.

O pI 6,7 determinado para quitosana está de acordo com o reportado na
literatura102. No caso do hidrogel composto por quitosana, nas 3 metodologias
consideradas para a incorporação da fase mineral, esse polissacarídeo, assim como o
colágeno hidrolisado, é solubilizado em um pH inicial próximo a 2,7, um meio ácido que
acarreta na protonação dos grupos NH2 (NH3+) da quitosana, resultando, conforme
apresentado na figura 7A, em cadeias biopoliméricas com uma carga residual positiva.
Nesse caso, como as moléculas de colágeno também apresenta carga residual positiva, a
interação na mistura não é favorecida. Com o aumento do pH, da mesma forma como
acontece na difusão de NH3(g) no hidrogel utilizada na metodologia 1, a interação entre
colágeno hidrolisado e quitosana é favorecida, pois na faixa de pH 3,75-6,72 a quitosana
mantem-se positivamente carregada, enquanto o colágeno está com a maior parte de seus

42

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

grupos ionizáveis negativamente carregados. De fato, esta interação resulta na diminuição
do pI para a mistura quitosana+colágeno verificado na figura 7B.
O comportamento do biopolímeros -carragenana é mostrado na figura 7C. Podese observar que as cadeias poliméricas desse polissacarídeo apresentam carga residual
negativa em toda a faixa de pH analisada, de 2 a 10, a qual é decorrente da presença do
grupo sulfato carregado negativamente na unidade repetitiva de dissacarídeo. Este
resultado explica o potencial zeta negativo em toda faixa de pH observado para a mistura
-carragenana + colágeno hidrolisado. Em pH mais ácido, menor do que 3,75, em que as
moléculas de colágeno apresentem carga residual positiva, a adição da -carragenana
deve promover interações eletrostáticas favoráveis com as cadeias da proteína
desnaturada. Além disso, a carga residual negativa em toda a faixa de pH, favorece a
interação com íons Ca2+, precursores da fase mineral. Portanto, de todas a matrizes
propostas nesse trabalho, verificou-se que o uso de -carragenana se mostrou vantajoso
em relação à quitosana em termos de interações entre as cadeias do biopolímeros, uma
vez que todas as matrizes compostas pelo primeiro apresentaram uma carga residual
negativa nas condições reacionais utilizadas na preparação das membranas híbridas.

4.2

Análise da fase inorgânica na ausência da matriz
biopolimérica

Antes da obtenção das membranas híbridas propostos nesse estudo, buscou-se
estudar as condições reacionais para precipitação da fase mineral tanto na ausência quanto
na presença das blendas biopoliméricas. Dessa forma, utilizando-se CaCl2 e H3PO4 como
fonte de íons, fixou-se, inicialmente, a concentração 0,0165 mol.L-1 para o referido ácido.
Em seguida, a partir dessa concentração e considerando a razão Ca/P da HAp igual a 1,67,
estimou-se a concentração 0,0275 mol.L-1 para o CaCl2. No entanto, além dessas
condições, optou-se estudar um segundo sistema composto por excesso de Ca2+,
considerando-se uma concentração de CaCl2 próxima a 0,05 mol.L-1. O uso de excesso
de íons Ca2+ é relevante para matrizes compostas por -carragenana em que serão, pela
metodologia (1), incorporadas a fase mineral pela precipitação in locu nos seus
interstícios, uma vez que, além de influenciar a solubilidade desse polissacarídeo, a
presença de íons divalentes controla a transição da conformação das cadeias
biopoliméricas de um estado novelo-ao-acaso à hélice, a qual é uma etapa relevante no
processo de gelificação.66
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Posteriormente, para ambas as condições iniciais de precipitação, seja na presença
ou não da matriz orgânica, buscou-se estudar a influência do aumento do pH, decorrente
da difusão de NH3(g) gerada a partir da decomposição do (NH4)2CO3 em dessecador
fechado, na formação da fase mineral. A precipitação de HAp é favorecida em meio
alcalino numa faixa de pH de 8 a 9.52 Dessa forma, recipientes contendo 10 mL da mistura
entre CaCl2 e H3PO4 nas concentrações pré-estabelecidas, com e sem excesso de Ca2+,
foram expostos à atmosfera de NH3(g) por diferentes intervalos de tempo, como 5, 15, 30,
45, 60 e 180 minutos. Ao final de cada intervalo de exposição verificou-se o pH de cada
solução resultante. A figura 8 apresenta o gráfico o qual relaciona a variação de pH em
função dos intervalos de exposição estabelecidos.

Figura 8 – Variação do pH da mistura de CaCl2 e H3PO4 em função do tempo de exposição a atmosfera de
NH3(g).

Analisando a figura 8, pode-se observar que, nas condições reacionais aqui
consideradas, 45 minutos de exposição a atmosfera de NH3(g) é o tempo mínimo para
elevar o pH do meio, inicialmente, ácido, com pH em torno de 2,74, para uma faixa mais
alcalina acima de 9. Além disso, nota-se que, após atingir pH 9,5, em uma exposição mais
prolongada do que 45 minutos, o pH atinge um patamar em torno de 9,6-9,7, e por essa
razão, pode-se considerar que após 45 minutos as espécies ácidas do meio foram
neutralizadas e as alcalinas atingiram o equilíbrio no meio reacional.
Apesar de HAp ser obtida praticamente pura em pH ≥ 8, estudos52,103 têm buscado
trabalhar em pH ≥ 9 para a mineralização de matrizes biopoliméricas compostas por
44

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

colágeno, uma vez que diferentes auto-organizações das membranas híbridas podem ser
obtidas em função do pH de mineralização. No entanto, em termos da formação de HAp,
verificou-se que a obtenção da fase mineral em pH = 8 e pH = 10 não resulta em diferenças
em termos de composição e morfologia, conforme atestado por FTIR e MEV. Dessa
forma, mesmo que por meio da DRX pequenas diferenças podem ser identificadas do
ponto de vista da cristalinidade e intensidade e forma relativa dos picos de difração, os
precipitados obtidos nessa faixa de pH correspondem à mesma fase mineral.52 No
presente estudo, o início de formação de material precipitado ocorreu a partir de tempo
de exposição de 5 minutos, em que verificou-se um pH de 4,6, no qual é esperada52 a
formação de outra estrutura cristalina de fosfato de cálcio denominada brushita
(Ca(HPO4)2.2H2O).
A composição, morfologia e cristalinidade dos precipitados obtidos em pH na
faixa de 8-9,6 e da HAp bovina foram analisados. Nesse sentido, tanto a HAp bovina
quanto os precipitados obtidos após a exposição das misturas, com e sem excesso de Ca2+,
a atmosfera de NH3(g) por 45 minutos, foram analisados por meio de DRX e de FTIR, a
fim de avaliar-se a composição e cristalinidade da fase inorgânica que as constitui. A
figura 9 apresenta os espectros FTIR e difratogramas obtidos após análise dos
precipitados.

Figura 9 – (A) Espectros de absorção na região do infravermelho e (B) difratogramas de raios-X da HAp
bovina (linha vinho) e dos precipitados obtidos, com (linha roxa) e sem excesso (linha azul) de Ca 2+, após
a exposição à atmosfera de NH3(g). As fases minerais analisadas foram identificadas com os padrões de
difração (■) 9011092- hidroxiapatita hexagonal e (●) 9009668- calcita hexagonal do banco de dados
Crystallography Open Database (COD).
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Os espectros de absorção na região do infravermelho apresentados na figura 9A
revelam a presença de grupos funcionais comuns entre as três amostras analisadas, visto
que, de acordo com a literatura, as bandas centradas em 564 cm-1 e 600 cm-1 estão
relacionadas às vibrações de flexão dos grupos fosfato da HAp, enquanto que as banda
em 1035cm-1 e 1101cm-1 está relacionada à vibração de estiramento assimétrico das
ligações P-O que são apresentadas nos grupos fosfato.71 O modo de estiramento
característicos das vibrações do grupo -OH presente na estrutura da HAp deve ser
localizado em torno de 3570 cm-1, mas, devido à sobreposição com a banda forte
decorrente da água adsorvida em HAp esse sinal é afetado.71 Além desses sinais
característicos da HAp, observa-se outros, os quais sugerem a existência de mistura nas
amostras analisadas. A banda em 1620 cm-1 também atribuída à presença de água. A
presença das bandas intensas em torno de 1400 cm-1 e 860 cm-1 devem estar relacionadas,
ao estiramento do C-O e vibração fora do plano de curvatura associado ao grupo CO32-,
respectivamente.104,105 A presença dos grupos CO32- deve estar relacionado com à
formação de CaCO3, uma vez que os meios reacionais foram expostos a NH3(g) e CO2(g),
pois ambos são produtos da decomposição do (NH4)2CO3. Ainda, assim como no caso da
HAp bovina comercial, a presença de ligações C-O pode estar associada com resquícios
da matriz proteica da qual foi extraída, com a presença de outras fases minerais
carbonatadas recorrentes em no tecido ósseo, como MgCO3 e CaCO370 ou ainda com a
substituição dos grupos –OH (substituição do tipo A) ou fosfato PO43- (substituição do
tipo B) na estrutura da HAp por grupos CO32-.106 Buscando corroborar os resultados
obtidos por meio da FTIR, as três amostras em questão foram submetidas à DRX. Dessa
forma, os difratogramas obtidos foram comparados com padrões do banco de dados
Crystallography Open Database (COD) e as melhores correspondências de fases de
fosfato de cálcio foram sobrepostas aos difratogramas dos precipitados analisados. Assim,
analisando-se os difratogramas apresentados na figura 9B verificou-se a correspondência
com os picos mais intensos em 2=26° e 31,8°, os quais fazem referência aos planos (002)
e (211) da fase hexagonal de HAp.107 Além disso, picos menos intensos em 28,7°, 39,9°,
46,7°, 49,9° e 53,4°, os quais podem ser correlacionados aos planos (210), (310), (222),
(213) e (004), respectivamente, também podem ser observados.107 No caso dos
precipitados obtidos com e sem excesso de Ca2 observou-se a ocorrência de misturas de
estruturas cristalinas, uma vez que, além da HAp, foi obtido CaCO3 na forma do
polimorfo calcita, de acordo com os picos em 2θ = 23°, 29°, 36°, 39°, 43°, 47° e 57°

46

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

apresentados na figura 9B.68 Essa observação corrobora o que foi apontado na análise dos
espetros de FTIR, e, assim, pode ser considerado que a presença de CO2(g) na atmosfera
fechada interfere na disponibilidade de íons Ca2+ para a formação da HAp, pois durante
a exposição do hidrogel a essa atmosfera pode ser atingido o Kps tanto da calcita (Ksp =
3.31 x 10-9 ou log(Ksp) = −8.48, em 25 °C)108 quanto o da HAp (Ksp = 2.51 x 10-59 ou
log(Ksp) = −58.6, em 25 °C).109 A presença de CaCO3 pode ser considerada benéfica em
aplicações biomédicas, uma vez que a literatura68 reporta sua capacidade de estimular o
crescimento de HAp, quando expostas ao SBF. No caso da HAp bovina, não se observa
mistura de diferentes fases minerais, sendo então atribuído a presença das ligações C-O a
resquícios da matriz orgânica ou à formação de HAp carbonatada.
Outro parâmetro avaliado para caracterizar tanto a HAp bovina quanto os
precipitados minerais obtidos nesse trabalho, foi a morfologia dessas partículas. Dessa
forma, a figura 10 apresenta as micrografias eletrônicas obtidas.

Figura 10 – Micrografias eletrônicas das (A) partículas obtidas a partir da exposição da mistura 0,05mol.L 1
CaCl2 + 0,0165mol.L-1 H3PO4 à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos e (B) HAp bovina comercial.

Observando-se a figura 10A, assim como nas análises de DRX e FTIR, a
ocorrência de mistura entre diferentes estruturas cristalinas é confirmada, por meio da as
micrografias com aumento de 5000 vezes, tendo em vista a existência de partículas com
morfologias diferentes, sendo a primeira romboedral com um tamanho médio de 6 m, a
qual é característica para a calcita,110 e a segunda tipo flor auto-organizadas em estruturas
esféricas, que é comum para a HAp,72 apresentando um tamanho médio de 8 m. Em
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relação a HAp bovina, pode-se notar, por meio das micrografias apresentadas na figura
10B, com aumento de 60 vezes, a ocorrência de cristais maiores do que os obtidos
sinteticamente, tendo em vista o tamanho médio de 400 m, e com uma morfologia
irregular, a qual está de acordo com o reportado na literatura,106 que pode estar associada
com a método de extração do tecido nativo. No entanto, ao ampliar-se as micrografias
sobre a superfície dessas partículas pode-se observar uma superfície altamente rugosa
formada por aglomerações de esferas nanométricas.
De modo geral, tem sido apontado na literatura70 que o tamanho maior do cristal,
a área superficial inferior e a maior cristalinidade da HAp, tanto para a sintética quanto a
derivada de tecidos vivos, em comparação com o osso humano (baixa cristalinidade e
uma faixa de tamanho de 20-40 nm), podem tornar a sua reabsorção por células ósseas in
vivo substancialmente mais lenta do que a HAp produzida in situ pelas próprias células.
A literatura tem apresentado70,74 estudos que mostram que o tamanho do cristal de HAp
pode ser controlado pela presença de uma matriz polimérica, resultando em híbridos com
tamanhos de partículas dentro da faixa encontrado no tecido ósseo humano (20-40 nm).
Nessa perspectiva, buscou-se caracterizar a distribuição de tamanho médio das
partículas que seriam incorporadas à matriz orgânica por meio da técnica de DLS. As
distribuições de tamanho estão apresentadas na figura 11. Pode-se observar na figura 11A
que 100% das partículas obtidas sinteticamente apresentaram um tamanho médio de
567+76 nm, o qual se mostrou um pouco menor quando comparada A distribuição de
tamanho apresentada na figura 11B para a HAp bovina, em torno de 682+91 nm. Essa
faixa de distribuição está próxima com as que tem sido reportada na literatura, uma vez
que para HAp extraída de tecidos vivos têm-se encontrado uma faixa de 760 a 950
nm.70,111
Outro parâmetro relevante, apresentado na figura 11, para a caracterização das
partículas em questão é a carga superficial ou o potencial zeta. Este pode ser um fator
importante na determinação da osteocondutividade ou osteoindutividade de biomateriais.
70

Valores negativos de potencial zeta tem efeito favorável na adesão e proliferação de

células ósseas.70 Dessa forma, na figura 11C é apresentado o potencial zeta obtido para
as partículas sintetizadas sob condição de excesso de Ca2+, em torno de -15,2+ 5,54 mV.
Grande parte dos métodos de síntese reportados na literatura70 resultam em partículas de
HAp com potencial zeta positivo. Este fato leva à busca de métodos que reduzam o
potencial zeta positivo dessas partículas.70,112 As partículas sintetizadas neste projeto por
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si já apresentam carga negativa que pode auxiliar na adesão e na proliferação de células
ósseas. Vale a pena ressaltar que o osso humano apresenta um potencial zeta igual -70
mV em condições fisiológicas.
Potencial zeta de -13,9+6,4 mV foi obtido para HAp bovina, conforme
apresentado na figura 11D. Na literatura70, tem sido reportado um potencial zeta igual a 9,25 mV. Os valores semelhantes obtidos para HAp sintética e bovina valida o método
desenvolvido em nosso laboratório para precipitação de apatitas biomiméticas e facilita a
comparação dos dados de incorporação dessas partículas às membranas biopoliméricas.

Figura 11 – Distribuição de tamanho por número das (A) partículas obtidas a partir da exposição da mistura
0,05mol.L-1 CaCl2 + 0,0165mol.L-1 H3PO4 à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos e (B) HAp bovina
comercial, com suas, respectivas, medidas de potencial zeta () (C) e (D).

As matrizes também apresentam uma carga residual, sendo que a composta por
quitosana é carregada positivamente em pH até 6,2 e por -carragenana carregada
negativamente em toda a faixa de pH. Desta forma, a carga das matrizes também deve
influenciar a dispersão das partículas que serão incorporadas. Essas analises serão
avaliadas na próxima seção a partir da análise da morfologia das membranas híbridas.
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4.3

Caracterização físico-química das
híbridas

membranas

Nesse estudo, propõe-se a obtenção de membranas híbridas a partir de três
metodologias diferentes: (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz
biopoliméricas; (2) adição das partículas de HAp sintetizadas e (3) adição de HAp bovina
na matriz biopolimérica. No caso da metodologia (2) e (3), as partículas de HAp
sintetizadas (HApS) a partir da exposição da mistura com razão molar Ca/P
aproximadamente 3, à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos e de HAp bovina (HApB)
foram incorporadas aos hidrogéis, compostos por 2,5% de colágeno hidrolisado e 2,5%
de um dos polissacarídeos escolhidos, em quantidade de 0,1(indicado por HApS ou
HApB 0,1g), 0,01(indicado por HApS ou HApB 0,01g) e 0,001(indicado por HApS ou
HApB 0,001g) gramas, de modo a avaliar-se o efeito da quantidade de partículas
inorgânicas nas propriedades do material híbrido. No caso da metodologia (1), avaliouse as condições e o tempo de exposição à atmosfera de NH3(g) para que ocorresse a
precipitação da fase mineral.
Foram avaliados intervalos curtos e longos de exposição, dentro da faixa analisada
na ausência da matriz orgânica (0-180 minutos). Matrizes compostas por 2,5% colágeno
hidrolisado + 2,5% polissacarídeos foram preparadas, sendo utilizado a mistura com
razão molar Ca/P~3 e para a -carragenana ainda foram acrescidos 5 mmol. L-1 de KCl
dada especificidade dessa fração por íons K+.86 Posteriormente, os hidrogéis obtidos
foram expostos à atmosfera de NH3(g) por 15 e 180 minutos. Dessa forma, na figura 12, é
apresentado os difratogramas decorrentes da análise das membranas híbridas por meio da
DRX.
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Figura 12 – Difratogramas das membranas (1) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% quitosana e (2) 2,5%
colágeno + 2,5% -carragenana após exposição à atmosfera de NH3(g) por 15 (linhas vinho e azul) e 180
minutos (linha roxa). As fases minerais analisadas foram identificadas com os padrões de difração (■)
9003124-KCl-Silvina-cúbica, (■) 9001233-hidroxiapatita-hexagonal e (●) 1011129-NH4Cl-Salamoníacocúbica do banco de dados Crystallography Open Database (COD).

Pode-se observar tanto na figura 12(1) quanto na figura 12(2) a presença de um
pico alargado em 2~20°, o qual está relacionado à estrutura amorfa da matriz
biopolimérica. Em relação a figura 12(1), pode-se notar que, após a exposição da matriz
composta por 2,5% colágeno hidrolisado+ 2,5% quitosana por 15 minutos à atmosfera de
NH3(g), ocorre a formação de HAp, tendo em vista a presença do pico característico de
sua fase hexagonal em 2~31,8°.107 Nesse contexto, destaca-se a influência da matriz
orgânica na formação da fase mineral, uma vez que 15 minutos de exposição da mistura
com fração molar Ca/P~3, na ausência da fase orgânica, alcança-se pH~7 (Figura 8), o
que não favorece a precipitação de fosfatos básicos.52 Esse resultado é considerado
relevante, pois, além de ocorrer a formação de HAp em condições que não favoreçam a
sua precipitação, esse sistema mimetiza a mineralização da matriz óssea que ocorre em
pH ~7,4. Outra observação importante decorrente da análise da figura 12(1), é que um
tempo longo de exposição, como 180 minutos, resulta na formação, além de HAP, de
produtos indesejados como NH4Cl, o qual pode ocorrer devido à elevada concentração de
NH3(g) no meio reacional. Os picos destacados por (*) na figura 12(1) mostram a
correspondência da fase amoníaca com o padrão do banco de dados COD (1011129Salamoníaco-cúbica).
Vale ressaltar, que hidrogéis fornecem um modelo tridimensional para o
crescimento de HAp, e grupos funcionais, como grupos hidroxila e ácido carboxílico,
favorecem a nucleação de fosfato de cálcio.72 Os íons fosfato e Ca2+ se difundem mais
lentamente pelo hidrogel formado pela matriz orgânica, acarretando em supersaturação
local nos interstícios da matriz, e dessa forma, atuam como centros de nucleação, levando
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à formação de um núcleo de cristal 3D. À medida que o tempo de exposição progride o
cristal passa à etapa de crescimento devido a difusão dos íons presentes no meio, do
interior da matriz até extravasar para a superfície do gel.
Já no caso da matriz composta por 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5 carragenana, pode-se observar, por meio da figura 12(2), que a presença de uma pequena
concentração de K+ na mistura resulta, após 15 minutos de exposição, na formação de
KCl, conforme indicado pela correspondência dos picos em 2 ~28°, 40°, 50°, 65° e 72°
com o padrão do banco de dados COD. O mesmo ocorre em concentrações menores do
que 5 mmol.L-1 e, por essa razão, dada a interferência desse íon, optou-se em não
acrescentar os K+ no meio reacional dos hidrogéis compostos por -carragenana.
Posteriormente, buscou-se avaliar o efeito do excesso de Ca2+ na formação da fase
inorgânica nos interstícios da matriz biopolimérica. Para isso, utilizou-se um tempo de
exposição de 45 minutos, pois, além de ser o mesmo considerado na síntese de HAp na
ausência da fase orgânica, é um intervalo intermediário entre os estudados na figura 12.
Dessa forma, na figura 13, é apresentado os difratogramas obtidos a partir da análise de
DRX das membranas híbridas resultantes.

Figura 13 – Difratogramas das membranas híbridas obtidas a partir da exposição das matrizes (1) 2,5%
colágeno hidrolisado + 2,5% quitosana e (2) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% -carragenana, formadas a
partir das misturas com razão molar Ca/P=3 (linhas roxa e verde) e com Ca/P=1,67 (linhas azul e vinho), à
atmosfera de NH3(g) por 45 minutos. As fases minerais analisadas foram identificadas com os padrões de
difração (■) 9001233-hidroxiapatita-hexagonal e (●) 9009668- calcita hexagonal do banco de dados
Crystallography Open Database (COD).

Analisando as figuras 13(1) e 13(2), pode-se notar, além do alargamento em
2~20° característico da fase orgânica, a presença dos picos característicos em 2=26° e
31,8° da HAp.107 No caso da figura 13(1), observa-se, primeiramente, que um tempo de
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exposição de 45 minutos resultou em picos mais definidos em relação aos observados
após exposição de 15 minutos. Além disso, pode-se verificar que o uso de uma Ca/P maior
resultou em picos correspondentes ao padrão de HAp, marcados por * na figura 13(1),
mais definidos em comparação à membrana obtida a partir de Ca/P=1,67. No caso da
matriz composta pela -carragenana, comparando a figura 13(2) com a figura 12(2),
pode-se notar que, com a ausência de K+ no meio reacional, ocorreu a formação de HAp
no interstícios da matriz. No entanto, o uso de uma Ca/P=3 pode ter acarretado na
formação de uma mistura de estruturas cristalinas, visto que, pelo difratograma
apresentado na figura 13(2) o pico intenso em (2=29°) coincide com o pico principal de
calcita. Porém, ou outros picos deste carbonato de cálcio coincidem com os da HAp, o
que leva a dificuldade de identificação da mistura, podendo ser possível também uma
mudança de orientação preferencial de crescimento da HAp.
Por essa razão, recorreu-se à caracterização das membranas híbridas por
espectroscopia Raman. Assim, na figura 14, é apresentado os espectros Raman obtidos
paras membranas híbridas resultantes a partir da exposição de ambas matrizes orgânicas,
(1) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% quitosana e (2) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5%
-carragenana, formadas a partir da mistura com razão molar Ca/P=3, à atmosfera de
NH3(g) por 45 minutos.

Figura 14 – Espectro Raman das membranas híbridas obtidas a partir da exposição das matrizes (1) 2,5%
colágeno hidrolisado + 2,5% quitosana (linha roxa) e (2) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% -carragenana
(linha verde), formadas a partir da mistura com razão molar Ca/P=3, à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos.

A literatura aponta que a principal banda característica de alta intensidade no
espectro Raman observada para a HAp pura é encontrada na posição 963 cm-1, decorrente
do modo vibracional de estiramento simétrico do fosfato.113 Outas bandas também são
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reportadas; como nas posições 1049, 431, 450, 581, 592, 610 e 3572 cm-1, no entanto,
elas são de baixa ou média intensidade.113 Também são apontadas na literatura bandas no
espectro Raman associadas aos grupos funcionais dos polissacarídeos utilizados nesse
trabalho.114,115 No caso da presença de quitosana são reportadas bandas características de
alta intensidade nas posições 2932 e 2885 cm-1 correspondente ao estiramento do grupos
CH2 e CH3 do anel pirano.114 Quanto à -carragenana a literatura relata uma banda de alta
intensidade na região 1075–1085 cm-1 e bandas com intensidade relativamente elevada
em 1240–1260 cm-1, devido aos modos vibracionais associados ao grupo S=O, e em 845–
850 cm-1, decorrente de vibrações do grupamento C–O–SO4 presente na D-galactose-4sulfato.115
Assim, analisando a figura 14(1), pode-se observar a presença de uma banda de
alta intensidade no espectro Raman, obtido para a membrana híbrida contendo 2,5% (p/v)
quitosana, em ~956 cm-1. Corroborando os dados obtidos pela análise do difratograma de
raios-X, essa banda está relacionada113 ao estiramento simétrico do grupo fosfato presente
na HAp. As bandas características de alta intensidade da quitosana relatadas na literatura
não são observadas no intervalo selecionado de 200-1400 cm-1 para o espectro Raman
apresentado em 14(1).
Já na figura 14(2), além de também ser notada a presença da banda de alta
intensidade em ~962 cm-1, verifica-se a existência de uma banda com intensidade
relativamente elevada na posição 849 cm-1. Quanto à presença desta última, assume-se,
de acordo com a literatura,115 deve estar relacionada aos modos vibracionais associados
ao grupo S=O presente na estrutura da -carragenana. Como as bandas características de
alta intensidade da carragenana não estão na região de 900 a 1000 cm-1, verifica-se que a
banda em ~962 cm-1 é referente ao estiramento simétrico do grupo fosfato da HAp. Além
disso, no espectro Raman obtido para a membrana híbrida contendo 2,5% (p/v) carragenana, não foi observado bandas características associadas a presença de calcita,
no caso, na posição 1085 cm-1, de alta intensidade, e também em 1435, 711, 280, 154 cm1

, de baixa intensidade.116 Dessa forma, assume-se que nas membranas híbridas, obtidas

a partir da exposição da matriz 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% -carragenana
contendo razão molar Ca/P=3 à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos, não deve ter ocorrido
a precipitação de calcita junto a formação de HAp nos interstícios dessa blenda. Portanto,
inversão de intensidade nos picos em 29° e 31,8° deve estar relacionada uma mudança de
orientação preferencial de crescimento da HAp.
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Dessa forma, como os picos referentes a HAp estão mais definidos nas membranas
híbridas formados a partir de um excesso de Ca2+ no meio reacional, conforme observado
na figura 13, as amostras obtidas pela precipitação in locu da fase mineral nos interstícios
da matriz orgânica foram produzidos a partir da razão molar Ca/P=3 e de sua exposição
à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos. Assim, as amostras obtidas foram identificadas
como (Exp. 45.).
Posteriormente, buscou-se avaliar o efeito da incorporação da fase mineral na
composição, morfologia e bioatividade das membranas. Por essa razão, inicialmente,
buscou-se, caracterizar, em termos da composição, os grupos químicos presentes nas
membranas biopoliméricas na ausência da fase inorgânica, e, também, a sua resposta a
bioatividade após imersão a solução SBF por 30 minutos. Dessa forma, os espectros FTIR
obtidos antes (1) e após (2) exposição ao SBF, são apresentados na figura 15. A tabela 2
apresenta as bandas típicas para colágeno,117 quitosana118 e -carragenana,30,63 com suas
frequências nominais.
Comparando-se os espectros de FTIR-ATR, destacados por (A) nas figuras 15(1)
e 15(2), com os dados apresentados na tabela 2, pode-se verificar, antes (A) e após (B)
exposição ao SBF por 30 minutos, a presença de bandas características dos biopolímeros,
coincidentes com a região em que são observadas as bandas atribuídas às vibrações tanto
dos grupos fosfato, como em 1035cm-1 e 1101cm-1, quanto do grupo -OH, em torno de
3570 cm-1, presentes na estrutura da HAp. Além disso, o preparo das matrizes compostas
por quitosana envolveram, mesmo com a ausência da fase mineral, o uso de H3PO4, e por
essa razão, bandas intensas na região de 1035-1100 cm-1 devem ser observadas.
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Figura 15 – Espectros de reflexão na região do infravermelho (FTIR-ATR) das membranas biopoliméricas
(1) 2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% quitosana e (2) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) carragenana, antes (A) e após (B) exposição ao SBF por 30 minutos, na ausência da fase mineral.
Tabela 2 – Bandas de absorção de infravermelho características do colágeno, quitosana e -carragenana

Colágeno
Atribuição
Estiramento
do grupo N-H
(Amide A)
Estiramento
do grupo C-H
(Amide B)
Estiramento
do grupo C=O
(Amide I)
Deformação
do grupo N-H
(Amide II)
Vibrabçao do
grupo C-N
(Amide III)
Vibrações dos
grupos CH2
Grupos CO32-

N° onda
(cm-1)

Quitosana
Atribuição

N° onda
(cm-1)

~3305

C=O-NHR

1654

~3081

Grupo amina
(–NH2)

1540

~1635
~1545

~1240

~1240
~1445,
1414 e 876

Estiramento
dos grupos
–NH2 e –OH
Vibração da
estrutura
sacarídica

3400–3500

1000–1200

-carragenana
Atribuição

N° onda
(cm-1)

Estiramento
dos grupo
–OH
Estiramento
dos grupos
O=S=O
Estiramento do
C–O da 3,6anidrogalactose

1240–1260

Galactose

970–975

C–O–SO3 no
C2 do 3,6anidrogalactose
C–O–SO3 no
C4 da galactose
C–O–SO3 no
C2 do 3,6anidrogalactose

905

3436

1070
e
930

845
805

Dessa forma, a fim de avaliar a bioatividade das membranas biopoliméricas
obtidas sem a incorporação da fase mineral, foi calculado a razão entre as áreas das bandas
em ~1030 (estiramento assimétrico fosfato) e ~1633 cm-1 (C=O, usada com referência
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interna) apresentadas na figura 15(1) e 15(2). O aumento nesta razão após exposição ao
SBF por 30 minutos pode ser atribuído à precipitação de outros fosfatos na superfície da
membrana constituída exclusivamente pela matriz orgânica. Dessa forma, a tabela 3
apresenta os valores médios das razões entre as áreas dessas bandas.
Tabela 3 – Razão entre as intensidades relativas das bandas de absorção de infravermelho dos grupos PO 43(1030 cm-1) e C=O (1633 cm-1) apresentadas nos espectros das membranas contendo 2,5% de
polissacarídeos
2,5% Colágeno hidrolisado + 2,5% Quitosana

Antes SBF
2,84
4,61
4,31
4,14
3,53
6,40
4,03
3,91

Após SBF
2,79
5,08
5,33
5,83
4,75
7,44
4,81
4,35

2,5% Colágeno hidrolisado+ 2,5% -Carragenana

Controle
(Exp. 45m)
(HApS 0,1g)
(HApS 0,01g)
(HApS 0,001g)
(HApB 0,1g)
(HApB 0,01g)
(HApB 0,001g)

Antes SBF
1,15
1,58
1,61
1,42
1,45
1,48
1,31
1,43

Após SBF
1,18
1,91
3,69
2,33
1,89
2,29
1,95
1,75

Ao compararmos as razões entre as áreas das bandas de PO43- e C=O presentes
nos espectros apresentado nas figuras 15(1) e 15(2), após a exposição dessas matrizes
biopoliméricas ao SBF por 30 minutos, não se observou mudanças significativas em
relação a essas bandas de absorção. Dessa forma, deve-se considerar que, na ausência da
fase mineral, o tempo de exposição dessas matrizes biopoliméricas ao SBF escolhido não
é suficiente para que ocorra a deposição de apatita sob a sua superfície. Hidrogéis de carragenana, preparados com uma proporção molar de grupos Ca2+/sulfônicos = 1,5,
induziu a formação de apatita após exposição ao SBF durante 12 horas.67 No entanto,
propriedades de intumescimento e características de degradação dessas matrizes são
problemas a serem contornados durante a uma longa exposição ao SBF.
A modificação das membranas biopoliméricas com a incorporação da fase mineral
pode favorecer a bioatividade das membranas, de modo que ela seja atestada a partir da
exposição dos híbridos formados ao SBF em intervalos de tempo curto. Por essa razão,
buscou-se nesse trabalho estudar esse efeito a partir da comparação dos resultados obtidos
por meio da caracterização das membranas biopoliméricas, denominado grupo controle,
com a das membranas híbridas obtidas pelas três metodologias propostas nesse trabalho
de incorporação da fase mineral.
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Dessa forma, após analisar-se os grupos químicos presentes nas membranas
biopoliméricas, buscou-se, utilizando a FTIR, avaliar o efeito da incorporação da fase
mineral na composição das membranas híbridas resultantes. Dessa forma, as figuras 16 e
17 apresentam os espectros de FTIR-ATR, antes (A) e após (B) exposição ao SBF por 30
minutos, das membranas compostas, respectivamente, por quitosana e k-carragenana,
além do colágeno hidrolisado e modificadas com a incorporação da fase mineral por meio
das metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,1g), (HApS 0,01g), (HApS 0,001g), (HApB
0,1g), (HApB 0,01g) e (HApB 0,001g).
Comparando-se os espectros apresentados em 15(1)(A) e 15(2)(A) com os das
figuras 16(A) e 17(A), pode-se observar que, após a incorporação da fase mineral, as
bandas nas regiões de 1035-1100 cm-1 estão mais definidas e intensas em relação às outras
presentes no espectro. No entanto, devido à sobreposição entre as bandas dos
biopolímeros, resumidas na tabela 2, e da fase mineral incorporadas as membranas
biopoliméricas, avaliou-se o efeito da incorporação da fase mineral através da
comparação entre as razões das áreas relativa entre as bandas correspondentes aos grupos
PO43- e C=O obtidas tanto para o grupo controle quanto para as membranas híbridas
(tabela 3). Por meio dessa análise, verificamos que, tanto a matriz contendo quitosana
quanto a composta por -carragenana, contendo a fase mineral por qualquer das três
metodologias adotadas resultou em um aumento significativo nas razões entre as áreas
relativas das bandas em comparação com a razão obtida para o grupo controle. Portanto,
por meio da comparação entre as razões do grupo controle e das membranas híbridas
podemos evidenciar e atestar tanto a incorporação da fase mineral, principalmente para
(Exp. 45m), quanto a bioatividade em ambas as matrizes biopoliméricas. As razões das
amostras contendo quitosana tender a ser maiores visto que, além da preparação desse
hidrogel utilizar H3PO4, pode haver sobreposição de bandas associadas ao biopolímero
atribuída, conforme reportada na tabela 2, aos modos vibracionais presentes no
grupamento C=O-NHR que resultam em um sinal na posição ~1654 cm-1.
Após exposição ao SBF por 30 minutos, comparando-se as razões entre as áreas
das bandas de PO43- e C=O presentes nos espectros (A) e (B) das figuras 16 e 17, também
foram observados mudanças significativas, de modo que o aumento nessas razões
evidenciam a formação de apatita sobre a superfície do material atestando a bioatividade
das membranas híbridas compostas tanto por quitosana quanto por -carragenana,
independente da metodologia de incorporação da fase mineral adotada.
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Posteriormente, recorreu-se a outras técnicas de caracterização para melhor ser
avaliado o efeito da incorporação de HAp e a bioatividade das membranas híbridas, de
modo a ser adquirido resultados que corroborem com as análises e cálculos feitos a partir
do espectro de FTIR apresentados nas figuras 15, 16 e 17.

Figura 16 – Espectros de reflexão na região do infravermelho (FTIR-ATR), antes (A) e após (B) a
exposição ao SBF, das membranas híbridas obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz
2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) quitosana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios
da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), em
quantidades de 0,1 (*), 0,01(**) e 0,001 (***) gramas.
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Figura 17 – Espectros de reflexão na região do infravermelho (FTIR-ATR), antes (A) e após (B) a
exposição ao SBF, das membranas híbridas obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz
2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) -carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos
interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB),
em quantidades de 0,1 (*), 0,01(**) e 0,001 (***) gramas.

Outro parâmetro avaliado para investigarmos tanto os efeitos da incorporação da
fase mineral as matrizes biopoliméricas quanto a bioatividade dessas membranas, é a
morfologia superficial. Assim, por meio da MEV, analisou-se, inicialmente, a morfologia
das membranas biopoliméricas, tanto compostas por quitosana (1) quanto por 60
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carragenana (2), na ausência da fase mineral, grupo controle, antes (A) e após (B) a
exposição ao SBF por 30 minutos. As micrografias eletrônicas obtidas estão apresentadas
na figura 18.

Figura 18 – Micrografias eletrônicas das membranas biopoliméricas (1) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado
+ 2,5% (p/v) quitosana e (2) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) k-carragenana, antes (A) e após
(B) exposição ao SBF por 30 minutos.

Observando-se as figuras 18(1)(A) e 18(2)(A), pode-se notar que ambas as
membranas apresentam uma superfície rugosa. Após exposição ao SBF, por meio das
figuras 18(1)(B) e 18(2)(B), pode-se notar uma superfície mais lisa com menos
rugosidade para ambas as matrizes analisadas. No entanto, essa mudança superficial não
deve ser decorrente da bioatividade dessas membranas, uma vez que não se observa a
deposição de HAp sob a superfície. Nessa perspectiva, pode-se considerar que essa
mudança deve estar associada com a dissolução parcial dessas membranas após a sua
imersão a solução SBF.
Após analisar-se a morfologia superficial do grupo controle, buscou-se, utilizando
a MEV, avaliar o efeito da incorporação da fase mineral na morfologia das membranas
biopoliméricas. Dessa forma, as figuras 19 e 20 apresentam as micrografias eletrônicas
obtidas, antes (A) e após (B) exposição ao SBF por 30 minutos, das membranas
compostas, respectivamente, além do colágeno hidrolisado, por quitosana e carragenana e modificadas com a incorporação da fase mineral por meio das
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,1g), (HApS 0,01g), (HApS 0,001g), (HApB 0,1g),
(HApB 0,01g) e (HApB 0,001g).
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Figura 19 – Micrografias eletrônicas, antes (A) e após (B) a exposição ao SBF, das membranas híbridas
obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% ( p/v)
quitosana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2)
HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), em quantidades de 0,1 (*), 0,01(**) e 0,001 (***)
gramas.
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Figura 20 – Micrografias eletrônicas, antes (A) e após (B) a exposição ao SBF, das membranas híbridas
obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v)
-carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de
(2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), em quantidades de 0,1 (*), 0,01(**) e 0,001 (***)
gramas.

Comparando-se as micrografias das membranas biopoliméricas, grupo controle,
antes da exposição ao SBF, apresentadas na figura 18(A), com as apresentadas nas figuras
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19(A) e 20(A), referentes às matrizes compostas por quitosana e -carragenana,
respectivamente, pode-se verificar que a incorporação da fase mineral pelas três
metodologias adotadas promoveu modificações na morfologia superficial, de modo que
pode-se observar a formação de uma fase particulada incrustrada na matriz. Analisandose a morfologia de todas as membranas híbridas, observou-se que apenas as obtidas pelas
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g) apresentaram a fase mineral
dispersa homogeneamente pela fase biopolimérica. No caso das membranas obtidas pelas
metodologias (HApS 0,1g), (HApB 0,1g), (HApS 0,001g) e (HApS 0,001g) observa-se,
que para as duas primeiras, a adição de 0,1 g resulta em um excesso de partículas, que
culmina na formação de agregados de morfologias e tamanhos variados dispersos
heterogeneamente pela matriz, enquanto que para as duas últimas, a incorporação de
0,001 g de partículas resulta em uma concentração baixa de fase mineral no material
híbrido, de modo que a morfologia superficial dessas membranas se assemelham à
observada para o grupo controle.
Após exposição ao SBF por 30 minutos, verificou-se mudança significativa na
morfologia superficial das membranas híbridas obtidas a partir de (Exp 45m), (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g). Nessas amostras, observa-se aumento de partículas esféricas as
quais estão dispersas homogeneamente sobre a superfície do material. A morfologia
dessas partículas depositadas é semelhante à descrita para a HAp em outros estudos após
exposição ao SBF.107 No caso das amostras em que se observou excesso de partículas,
também ocorre a deposição de uma fase mineral composta por partículas esféricas, mas
devido ao excesso, consequentemente a formação de agregado, essas membranas
possuem morfologia não-homogênea. Já para as membranas híbridas obtidas após adição
de 0,001g de partículas, não se observou uma mudança significativa da morfologia
superficial, o que pode ser esperado devido à baixa concentração de fase mineral,
apresentando um comportamento semelhante às membranas biopoliméricas.
Esses resultados corroboram os aumentos significativos observados nas razões
entre as áreas das bandas de PO43- e C=O presentes nos espectros (A) e (B) das figuras 16
e 17 apresentadas na tabela 3, evidenciando e atestando o efeito da incorporação da fase
mineral nos interstícios da matriz orgânica e a bioatividade das membranas híbridas.
Posteriormente buscou-se caracterizar a cristalinidade da fase mineral depositada
sobre a superfície de todas as membranas biopoliméricas, híbridas ou não, após a
exposição ao SBF. Inicialmente analisou-se as membranas biopoliméricas sem
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incorporação da fase mineral, grupo controle. Os difratogramas obtidos são apresentados
na figura 21.

Figura 21 – Comparação dos difratogramas das membranas biopoliméricas (linha roxa) 2,5% (p/v)
colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) quitosana e (linha azul) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v)
-carragenana, após exposição ao SBF por 30 minutos. As fases minerais analisadas foram identificadas
com os padrões de difração (■) 9001233-hidroxiapatita-hexagonal e (●) 9009668- calcita hexagonal do
banco de dados Crystallography Open Database (COD).

Analisando-se os difratogramas apresentados na figura 21, pode ser observado a
presença de um pico alargado em 2~20°, o qual está relacionado à estrutura amorfa da
matriz biopolimérica. A ausência de picos de fases cristalinas corrobora o fato de não
ocorrer um aumento significativo nas razões entre as áreas das bandas de PO43- e C=O
presentes nos espectros FTIR apresentado nas figuras 15(1) e 15(2) (Tabela 3), após a
exposição do grupo controle ao SBF. Dessa forma, pode-se confirmar que, na ausência
da fase mineral, de fato 30 minutos de exposição ao SBF não foram suficientes para que
fosse atestada a bioatividade do grupo controle, requerendo um tempo de exposição
maior, como apontado na literatura67 para hidrogéis de -carragenana, para que ocorra a
deposição de apatita sob a superfície das membranas biopoliméricas. No caso da matriz
composta por quitosana é importante ressaltar que no estudo de Mota et al.20 a imersão
da membrana contento esse polissacarídeo a 1% (p/v) em SBF por 5 dias não resultou na
formação da camada de apatita sob a sua superfície. Na verdade, os autores20 apontam
que somente após a incorporação de uma fase inorgânica a essa membrana ocorreu,
depois de 5 dias de exposição SBF, a formação da camada de apatita.
Nessa perspectiva, por meio das análises de DRX, buscou-se avaliar a composição
dos minerais depositados após exposição das membranas hibridas a SBF. Analisou-se as
membranas formadas a partir das metodologias (Exp 45m), (HApS 0,1g), (HApS 0,01g),
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(HApS 0,001g), (HApB 0,1g), (HApB 0,01g) e (HApB 0,001g) após a sua exposição ao
SBF por 30 minutos. No caso da metodologia (Exp 45m), ao comparar-se os
difratogramas da figura 22(A) e 22(B) com os apresentados nas figuras 13(1) e 13(2)
pode-se observar que os picos correspondentes aos padrões de HAp se mostraram melhor
definidos após a exposição ao SBF. Além disso, na figura 21(B), pode-se verificar que
após a exposição da matriz composta por -carragenana ao SBF, não há mais inversão de
intensidade nos picos em 29° e 31,8° decorrente de uma mudança de orientação
preferencial de crescimento da HAp como observado no difratograma apresentado na
figura 13(2) para membrana preparada com uma razão Ca/P=3. Dessa forma, a formação
de apatita sobre a superfície do material atesta sua bioatividade, corroborando tanto o
aumento significativo nas razões entre as áreas das bandas de PO43- e C=O apresentado
na tabela 3, quanto a mudança da morfologia superficial mostrada pelas imagens de MEV,
em comparação com as anteriores à essa exposição.
Em ambas as matrizes orgânicas estudadas, por meio dos difratogramas
apresentados na figura 22, também pode ser observado que no caso da exposição das
amostras obtidas pelas metodologias (HApS 0,1g), (HApS 0,01g), (HApB 0,1g) e (HApS
0,01g), além dos picos em 2=26° e 31,8°, picos menos intensos em 28,7°, 39,9°, 46,7°,
49,9° e 53,4°, presentes no padrão de HAp, se mostraram mais definidos após a exposição
ao SBF.
Dessa forma, pode-se assumir que a incorporação da fase mineral, por qualquer
que seja a metodologia adotada, além mimetizar a composição da matriz óssea, auxilia na
bioatividade in vitro das superfícies biopoliméricas, visto que, diferente do que ocorreu
para o grupo controle, ocorre precipitação de HAp em tempos curtos de exposição ao
SBF.
Além disso, analisando-se os difratogramas apresentados na figura 22 para a
amostras obtidas tanto pela metodologia (HApS 0,1g) quanto pela (HApS 0,01g), é
possível verificar distinções entre as matrizes compostas por quitosana e por carragenana, uma vez que os picos correspondentes à calcita, no caso 2= 29°, são
evidentes no difratograma dessa última. Essa observação pode indicar que, mesmo que
seja esperado a presença da calcita decorrente da adição de um precipitado formado por
uma mistura de estruturas cristalinas, que foi sintetizada na ausência da matriz orgânica,
ao hidrogel, a presença do polissacarídeo deve influenciara organização e dispersão dessa
fase mineral pela matriz biopolimérica.
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Figura 22 – Comparação dos difratogramas obtidos após exposição ao SBF por 30 minutos para as
membranas híbridas formadas a partir da incorporação da fase mineral as matrizes (A) 2,5% (p/v) colágeno
hidrolisado + 2,5% (p/v) quitosana e (B) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) -carragenana. por
meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz; e da adição de (2) HAp sintetizada e (3) HAp
bovina, em quantidades de 0,1 (*), 0,01 (**) e 0,001 (***) gramas. As fases minerais analisadas foram
identificadas com os padrões de difração (■) 9001233-hidroxiapatita-hexagonal e (●) 9009668- calcita
hexagonal do banco de dados Crystallography Open Database (COD).

Apesar das membranas híbridas obtidas pelas metodologias (Exp 45m), (HApB
0,1g) e (HApB 0,01g) serem constituídos por uma fase mineral contendo apenas HAp,
verifica-se que, em termos de bioatividade, apenas as membranas resultantes de (Exp.
45m), para ambas as matrizes biopoliméricas estudadas, apresentam os picos
correspondentes ao padrão de HAp melhores definidos. A homogeneidade na dispersão da
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fase mineral pode ser responsável por este resultado, visto que nessa metodologia, a matriz
orgânica deve orientar e controlar tanto a nucleação e saturação dos íons para formação da

fase inorgânica quanto o crescimento do mineral nos interstícios da rede biopolimérica.
No caso das amostras obtidas pelas metodologias (HApS 0,001g) e (HApB
0,001g), não se observa picos definidos que sejam correspondentes a HAp ou a calcita.
Essa observação corrobora os dados obtidos pela MEV, pois, devido à baixa concentração
de fase mineral na membrana, o comportamento dessas membranas é semelhante ao das
amostras obtidas sem a incorporação de fase mineral.
Buscando maior similaridade da composição e organização estrutural do osso,
variou-se a proporção entre os biopolímeros, de modo a aumentar a concentração de
colágeno hidrolisado em detrimento a de polissacarídeo na composição da matriz
orgânica. Dessa forma, preparou-se membranas híbridas a partir das metodologias (Exp
45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), visto que resultaram em amostras que apresentaram
uma morfologia superficial organizada e homogênea e uma seletividade à precipitação
exclusiva de HAp após sua exposição ao SBF. Para isso, utilizou-se 3,5% colágeno e
1,5% polissacarídeo, pois foi a composição mínima para que fosse possível a obtenção de
membranas maleáveis e destacáveis do molde de teflon.
Incialmente, buscou-se avaliar o efeito da composição mínima na precipitação da
fase mineral decorrente da, conforme proposto na metodologia (Exp 45m), exposição da
matriz orgânica formada à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos. Assim, na figura 23, é
apresentado os difratogramas obtidos a partir da análise de DRX das membranas híbridas
preparadas com razão molar Ca/P=3.

Figura 23 – Difratogramas das membranas híbridas obtidas a partir da exposição das matrizes (A) 3,5%
(p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) quitosana e (B) 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) kcarragenana, formadas a partir das misturas com razão molar Ca/P=3, à atmosfera de NH3(g) por 45 minutos.
As fases minerais analisadas foram identificadas com os padrões de difração (■) 9001233-hidroxiapatitahexagonal e (●) 9009668- calcita hexagonal do banco de dados Crystallography Open Database (COD).
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Analisando as figuras 23(A) e 23(B), pode-se notar, além do alargamento em
2~20° característico da fase orgânica, a presença dos picos característicos em 2=26° e
31,8° da HAp.107 Novamente, como observado na figura 13 para os difratogramas obtidos
para a membrana contendo 2,5% (p/v) polissacarídeo, encontra-se dificuldade na análise
da presença de calcita nestas amostras utilizando-se DRX. No entanto, utilizou-se
espectroscopia Raman para superar esta dificuldade. Conforme mostrado na figura 14 não
foram observados picos referentes a CaCO3 nos espectros. Por essa razão, espera-se que
o mesmo deve ocorrer para as membranas constituídas por 3,5% (p/v) colágeno
hidrolisado e 1,5% (p/v) polissacarídeo.
Posteriormente, buscou-se avaliar o efeito do aumento da concentração de
colágeno hidrolisado na composição, morfologia e bioatividade das membranas. Em
termos da composição, caracterizou-se os grupos químicos presentes nas membranas
biopoliméricas modificadas com a incorporação da fase mineral por meio das
metodologias (Exp 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g). Dessa forma, as figuras 24 e
25 apresentam os espectros de FTIR-ATR, antes (A) e após (B) exposição ao SBF por 30
minutos, das membranas compostas por 1,5% (p/v) quitosana ou -carragenana,
respectivamente, além de 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado.
Comparando-se os espectros apresentados nas Figuras 15(1)(A) e 15(2)(A) com
os das figuras 24(A) e 25(A), com os dados apresentados na tabela 2, pode-se observar a
presença de bandas características dos biopolímeros, as quais, como mencionado
anteriormente, se sobrepõem com as atribuídas às vibrações tanto dos grupos fosfato
quanto do –OH presentes na estrutura da HAp, principalmente nas regiões de 1035-1100
cm-1.
Dessa forma, a fim de avaliar o efeito do aumento da concentração de colágeno
hidrolisado na composição e na bioatividade das membranas, foi calculado a razão entre
as áreas das bandas em ~1030 e ~1633 cm-1 apresentadas nas figuras 24 e 25, indicados
tantos por (A) quanto por (B), para que fosse realizada análise em temos da comparação
com razão apresentada pelo grupo controle, apresentada na tabela 3, e também das
amostras após exposição ao SBF por 30 minutos. Assim, a tabela 4 apresenta os dados de
intensidade relativa entre as bandas correspondentes aos grupos PO43- e a banda de C=O
presente na estrutura dos biopolímeros.
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Tabela 4 – Razão entre as intensidades relativas bandas de absorção de infravermelho dos grupos

PO43-

(1030 cm-1) e C=O (1633 cm-1)
3,5% colágeno hidrolisado + 1,5% quitosana

Antes SBF
1,80
1,92
1,83

Após SBF
1,99
4,50
3,65

3,5% colágeno hidrolisado + 1,5% -carragenana

(Exp. 45m)
(HApS 0,01g)
(HApB 0,01g)

Antes SBF
1,97
1,93
1,91

Após SBF
2,12
2,47
2,23

No caso das membranas contendo quistosana, verifica-se, por meio da
comparação com a razão do grupo controle, no caso 2,84 para membrana contendo 2,5%
(p/v), que as razões calculadas para a amostras obtidas pelas três metodologias apontadas,
antes do SBF, são substancialmente menores. Além disso, também se observou que essas
razões calculadas para as membranas híbridas composta por 3,5% (p/v) colágeno
hidrolisado são menores em comparação as obtidas paras as membranas correspondente
contendo 2,5% (p/v) (Tabela 3). No entanto o mesmo não é observado para as amostras
constituídas por 1,5% (p/v) -carragenana, visto que as três razões calculadas são maiores
em comparação tanto com o grupo controle, que é 1,15, quanto com as obtidas para as
membranas compostas por 2,5% (p/v), apresentadas na tabela 3.
Dessa forma, verifica-se que o efeito do aumento da concentração de colágeno
hidrolisado na composição é mais pronunciado para as membranas contendo quitosana.
A redução da razão deve, considerando as mesmas condições para a incorporação da fase
mineral pelas três metodologias apontadas, estar relacionada a mudanças na área relativa
das bandas consideradas.
Após exposição ao SBF por 30 minutos, comparando-se as razões entre as áreas
das bandas de PO43- e C=O presentes nos espectros (A) e (B) das figuras 24 e 25, também
foi observado, como para as membranas contendo 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado, um
aumento significativo evidenciando a formação de apatita sobre a superfície do material
e atestando a bioatividade das membranas híbridas compostas tanto por quitosana quanto
por -carragenana, independente da metodologia de incorporação da fase mineral
adotada. No entanto, observa-se aumentos significativos para as membranas contendo
quitosana, indicando que a bioatividade pode ser influenciada pelo tipo de polissacarídeo.
Em comparação com os resultados obtidos para as membranas compostas por
2,5% colágeno hidrolisado + 2,5% polissacarídeo (figuras 16 e 17), verifica-se que o
aumento da razão após exposição das membranas híbridas obtidas por (Exp. 45m), (HApS
0,01g), (HApB 0,01g) ao SBF por 30 minutos pode ser afetado pelo aumento da
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concentração de colágeno hidrolisado. Em geral, as membranas contendo 3,5% (p/v)
desse biopolímero resultou em aumentos relativamente menores, em comparação com os
valores obtidos para as membranas constituídas por 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado
(Tabela 3). Como esse biopolímero é uma estrutura proteica desnaturada reduzida ao nível
secundário ou primário, a redução da concentração de polissacarídeo na membrana
híbrida pode resultar no aumento de sua solubilidade em SBF, acarretando em alta
degradabilidade da membrana híbrida.
Posteriormente, serão apresentados outros resultados adquiridos por outras
técnicas que nos permitirão melhor avaliar o efeito do aumento da concentração de
colágeno hidrolisado tanto na composição quanto na bioatividade das membranas
biopoliméricas.
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Figura 24 – Espectros de reflexão na região do infravermelho (FTIR-ATR), antes (A) e após (B) a
exposição ao SBF, das membranas híbridas obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz
3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) quitosana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios
da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade
de 0,01 (**) gramas.
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Figura 25 – Espectros de reflexão na região do infravermelho (FTIR-ATR), antes (A) e após (B) a
exposição ao SBF, das membranas híbridas obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz
3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) -carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos
interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a
quantidade de 0,01 (**) gramas.

Dentre essas, destaca-se a MEV, a qual permitiu que fosse avaliado mudanças da
morfologia superficial decorrentes tanto da incorporação da fase mineral quanto da
bioatividade dessas membranas híbridas. Dessa forma, as figuras 26 e 27 apresentam as
micrografias eletrônicas obtidas, antes (A) e após exposição ao SBF por 30 minutos, das
membranas compostas, por colágeno hidrolisado e por quitosana e -carragenana,
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respectivamente, modificadas com a incorporação da fase mineral por meio das
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g).
Da mesma forma observada anteriormente, comparando-se as micrografias
apresentadas nas figuras 18(1)(A) e 18(2)(A) com as apresentadas nas figuras 26(A) e
27(A), pode-se verificar que a incorporação da fase mineral pelas três metodologias
adotadas promoveu modificações na morfologia superficial, a qual é caracterizada por
uma fase particulada dispersa homogeneamente e incrustada pelos interstícios da matriz
biopolimérica, com a ocorrência de alguns pontos de aglomeração de partículas. No caso
das amostras obtidas a partir da metodologia (Exp. 45m), observa-se que a fase mineral
está dispersa mais homogeneamente pela fase biopoliméricas em comparação com as
amostras obtidas pelas metodologias (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g).
Após exposição ao SBF por 30 minutos, verificou-se mudança significativa na
morfologia superficial das membranas, caracterizada por um aumento no número de
partículas as quais estão depositadas sob a superfície da membrana híbrida. A morfologia
dessas partículas depositadas sob as superfícies é semelhante à descrita para a HAp em
outros estudos após exposição ao SBF.107 Pode-se notar, que as membranas formadas por
1,5% (p/v) -carragenana, após a exposição ao SBF, apresentam excesso de partículas as
quais se agrupam formando aglomerados dispersos pela superfície (figura 27). O mesmo
não é observado para as membranas compostas por 1,5% (p/v) quitosana (figura 26), as
quais apresentaram morfologia mais particulada e homogênea com a presença de alguns
aglomerados sob a superfície. No caso da membrana híbrida composta por k-carragenana
e obtido pela metodologia (HApB) verifica-se menor número de partículas e poucos
aglomerados dispersos pela superfície após exposição ao SBF, diferindo da morfologia
observada no grupo controle (Figura 18).
Dessa forma, em termos das mudanças na morfologia superficiais, não se
verificou, em comparação com as micrografias das amostras correspondente apresentas
nas figuras 19 e 20, efeito pronunciado decorrente do aumento da concentração de
colágeno hidrolisado.
Essas mudanças na morfologia para todas as amostras analisadas corroboram os
resultados obtidos por meio das análises de FTIR, visto que, para todas as amostras, os
aumentos observados nas razões entre as áreas relativas das bandas decorrentes dos
modos vibracionais dos grupos PO43- e C=O, apresentadas na tabela 4, evidenciam a
formação de apatita sobre a superfície do material atestando a bioatividade das
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membranas híbridas compostas tanto por quitosana quanto por -carragenana,
independente da metodologia adotada.

Figura 26 – Micrografias eletrônicas, antes (A) e após (B) a exposição ao SBF, das membranas híbridas
obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v)
quitosana. por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp 45m); e da adição de (2)
HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 (**) gramas.

Figura 27 – Micrografias eletrônicas, antes (A) e após (B) a exposição ao SBF, das membranas híbridas
obtidas a partir a incorporação da fase inorgânica na matriz 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v)
-carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de
(2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 (**) gramas.
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Posteriormente buscou-se caracterizar a cristalinidade da fase mineral depositada
sob a superfície após a exposição ao SBF. A figura 28 apresenta os difratogramas de
raios-X obtidos após exposição ao SBF das membranas compostas por colágeno
hidrolisado e por (A) quitosana e (B) -carragenana modificadas com a incorporação da
fase mineral por meio das metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g).

Figura 28 – Comparação dos difratogramas obtidos após exposição ao SBF por 30 minutos para as
membranas híbridas formadas a partir da incorporação da fase mineral as matrizes (A) 3,5% (p/v) colágeno
hidrolisado + 1,5% (p/v) quitosana e (B) 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) -carragenana, por
meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 34m.); e da adição de (2) HAp sintetizada
(HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 (**) gramas. As fases minerais analisadas foram
identificadas com os padrões de difração (■) 9001233-hidroxiapatita-hexagonal e (●) 9009668- calcita
hexagonal do banco de dados Crystallography Open Database (COD).
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No caso das membranas híbridas obtidas a partir da metodologia (Exp. 45m),
pode-se observar, comparando os difratogramas apresentados em 23 e 28, para ambas a
matrizes biopoliméricas, pode-se observar que os picos correspondentes aos padrões de
HAp se mostraram mais bem definidos após a exposição ao SBF por 30 minutos.
No entanto, mesmo após essa exposição, verifica-se ainda, em ambas as blendas,
a ocorrência, nas amostras obtidas pela metodologia (Exp. 45m), da inversão de
intensidade nos picos em 29° e 31,8° decorrente da mudança de orientação preferencial
de crescimento da HAp. No entanto, comparando-se com os resultados apresentados na
figura 22 com os da 28, nota-se que o mesmo não é observado antes da exposição para
membranas contendo 2,5% (p/v) quitosana e após exposição de ambas as matrizes
compostas por 2,5% (p/v), tendo em vista a ausência de picos na posição 2=29°. Dessa
forma, considera-se que a redução da concentração de ambos os polissacarídeos deve
influenciar a orientação preferencial de crescimento da fase mineral, visto que a
agregação das cadeias dos polissacarídeos é responsável pela formação da rede
tridimensional na qual a fase mineral irá crescer nos seus interstícios e se depositar sob a
sua superfície na exposição ao SBF.
Já no caso das membranas híbridas obtidas a partir das metodologias (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g) também pode-se observar apenas os picos correspondentes aos
padrões de HAp bem definidos. Para as amostras obtidas pela metodologia (HApB
0,01g), observa-se que o aumento da concentração de colágeno hidrolisado na formulação
dessas membranas híbridas, não resultam em efeito pronunciado na bioatividade dessas
membranas.
Posteriormente, buscou-se avaliar o efeito da variação da composição da matriz
orgânica na precipitação in locu da HAp nos interstícios da rede tridimensional formada
pela agregação das cadeias do polissacarídeo. Considerando que na literatura74 é
reportado que o tamanho das partículas da fase mineral pode ser controlado pela presença
de uma matriz polimérica, calculou-se o tamanho médio dos cristais de HAp formados na
presença das blendas biopoliméricas adotadas nesse trabalho por meio da metodologia
(Exp. 45m). Dessa forma, conforme reportado na literatura,119 o tamanho do cristal
formado ao longo do plano (002) foi calculado, após correção da linha base dos
difratogramas apresentados nas figuras 13, 22, 23 e 28, a partir do pico de reflexão
indexado em 2 = 26 ° de acordo com a equação de Scherrer (4):
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𝐿=

𝐾.𝜆
𝛽.𝑐𝑜𝑠𝜃

(4)

onde λ representa o comprimento de onda da radiação de raios-X (0,154 nm), θ é o ângulo
de difração, K é uma constante de proporcionalidade dependente da forma geométrica
das partículas, e β é o alargamento da linha de difração medida à meia altura de sua
intensidade máxima do referido pico de difração em radianos. Os valores de K podem
variar na faixa de 0,84 a 0,89 dependendo da geometria. No estudo de Fang et al.119 foi
utilizado K=0,89 para o cálculo do tamanho médio dos cristais de HAp sintetizados na
presença dos polissacarídeos quitosana e iota-carragenana. Por essa razão, neste estudo
assumiu-se o mesmo valor.
Os tamanhos médios calculados para a fase mineral precipitada tanto nos
interstícios quanto na superfície, após exposição ao SBF, das matrizes orgânicas
compostas por 2,5% (p/v) e 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado estão apresentados na figura
29.

Figura 29 – Tamanho médio de cristalito calculado a partir do pico de reflexão (002) do cristal de HAp
sintetizado na presença de matriz orgânica, contendo 2,5% (p/v) ou 1,5% (p/v) polissacarídeos, antes e após
exposição ao SBF por 30 minutos.
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Analisando a figura 29, verifica-se que, para todas amostras obtidas pela
metodologia (Exp. 45m), a fase mineral precipitada nos interstícios da matriz orgânica
apresentou tamanhos menores quando comparados à faixa de 20-40 nm, reportada para
apatita do osso humano.70,119
A partir dos difratogramas apresentados na figura 9, calculou-se o tamanho de
cristalito para HApS e HApB. Os valores obtidos foram próximo as 15 e 11 nm,
respectivamente na presença da matriz polimérica contendo 2,5% (p/v) polissacarídeos.
Esses resultados mostram que produção das membranas híbridas pela metodologia (Exp.
45m) resulta em partículas com tamanho próximos às partículas obtidas na ausência de
biopolímero (HApS) e próximo do obtido paras os cristalitos da HApB, que foram
extraídos do tecido ósseo natural bovino.
De acordo com a literatura,119 o tamanho do cristalito pode depender do tipo de
polissacarídeo, tendo em vista as diferentes interações entre a fase mineral e a matriz
orgânica. A precipitação de HAp na presença de quitosana e iota-carragenana, resultou
na obtenção dos tamanhos de cristal de 15,1 e 13,1 nm, respectivamente.119 Dessa forma,
analisando a figura 29, foi obtido tamanhos próximos ao reportado na literatura, no caso,
~13 nm para a membrana contendo 2,5% (p/v) quitosana e ~12 nm para membranas
compostas por 2,5% (p/v) -carragenana.
Além disso, em termos da composição a matriz orgânica, observa-se, por meio da
figura 29, que o aumento da concentração de colágeno atrelada à redução da quantidade
de polissacarídeo na formulação da blenda resulta em um efeito mais pronunciado para a
matriz contendo -carragenana, dado o aumento do tamanho do cristal de HAp de 12 para
18 nm. No caso das membranas compostas por quitosana, não se observa variação
significativa, visto que para a membrana formada por 2,5% (p/v) têm-se um tamanho de
13 nm, enquanto que a blenda produzida com 1,5% (p/v) resulta na formação de cristais
com tamanho médio de 15 nm.
Essa distinção pode ser atribuída às diferentes interações entre matriz orgânica e
a fase mineral, pois, tendo em vista que integridade estrutural dos hidrogéis é dependente
da natureza, (químico ou físico) do entrecruzamento das cadeias biopoliméricas,66 os
cristais de HAp podem se agrupar em nanopartículas maiores através de interações
químicas superficiais com grupos funcionais presentes da estrutura do polissacarídeo.119
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Nas membranas contendo -carragenana, um poliânion, os Ca2+ presentes devem
interagir com os grupos sulfatos presentes na estrutura da unidade repetitiva desse
polissacarídeo promovendo a estabilização das suas cadeias poliméricas na formação do
hidrogel. É reportado na literatura119 que os grupos sulfatos são de especial importância
na nucleação de cristal de HAp, pois, podem efetivamente ligar o Ca2+ para induzir um
número muito grande de núcleos para o crescimento do cristal de HAp, resultando na
formação de cristais de HAp com um tamanho pequeno. Portanto, o grupos sulfatos são
considerados como iniciadores para a nucleação heterogênea de cristais de HAp, visto
que a presença de um grupo sulfato por unidade repetitiva pode resultar em muitos pontos
de nucleação (−OSO3Ca+ e (−OSO3) 2Ca), facilitando o crescimento de cristais.119 Assim,
a redução da concentração de -carragenana deve resultar em uma diminuição dos pontos
de nucleação para a formação da fase mineral, resultando na obtenção de cristais de HAp
com tamanho maior, mais próximos do que foi observado para a HApS.
No caso das membranas contendo quitosana, um policátion, é apontado na
literatura119 que as interações eletrostáticas entre os grupos PO43- e −NH2, em conjunto
com a coordenação de −NH2 com o Ca2+, são essenciais para a nucleação e crescimento
do cristal de HAp nos interstícios da rede tridimensional formada pela agregação das
cadeias desse polissacarídeo. No entanto, é destacado que essas interações são mais fracas
em comparação às que ocorrem entre o Ca2+ e os grupos sulfatos da -carragenana, e por
essa razão, resultam em menos pontos de nucleação e, consequentemente, cristais de HAp
com tamanhos maiores são formados. Já a redução da quantidade de quitosana também
deve resultar em uma diminuição no número de pontos de nucleação para a formação da
fase mineral, acarretando na formação de cristais de HAp com tamanho maior, variando
de 13 para 15 nm, próximo ao observado para a HApS obtida na ausência da matriz
orgânica.
De fato, pode ser observado na figura 29 que as membranas contendo 2,5% (p/v)
-carragenana resultou na formação de HAp com tamanho menor do que o obtido na
presença da matriz composta por quitosana na mesma concentração. Além disso, isso
também deve justificar o efeito mais pronunciado para a matriz contendo -carragenana,
decorrente da redução da concentração de polissacarídeo em conjunto com o aumento da
quantidade de colágeno hidrolisado na formulação da fase orgânica, em que se observou
um aumento mais significativo do tamanho do cristal de HAp em comparação com o
obtido para matriz composta por quitosana.
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Após a exposição ao SBF por 30 minutos, pode-se verificar na figura 29, que a
ocorrência de precipitação de uma nova fase mineral na superfície de todas as membranas
híbridas estudadas, resultou na formação de uma fase mineral que apresenta tamanhos de
cristais de HAp dentro da faixa de 8-11 nm, menores do que o observado antes da
exposição ao SBF. Esses dados corroboram as análises de DRX. Além disso, nota-se que,
o aumento da concentração de colágeno hidrolisado associado com a redução da
quantidade de polissacarídeo não resulta em um efeito significativo no tamanho dos
cristais da fase mineral depositada sob a superfícies das membranas híbridas, visto que se
observou uma pequena variação média de 1,7 nm para ambas as blendas.

4.4

Avaliação das propriedades
membranas híbridas

mecânicas

das

Nesse estudo, buscou-se avaliar as propriedades mecânicas das membranas
biopoliméricas com e sem a incorporação da fase mineral, de modo que fosse possível
comparar o efeito, além da adição das partículas, das metodologias adotadas para
formação das membranas híbridas. Os valores encontrados para os parâmetros módulo de
Young, elongação e tensão, obtidos nos testes de tração das matrizes compostas por
quitosana e -carragenana, são apresentados e comparados na figura 30A e figura 30B,
respectivamente.
Em geral, sabe-se que a adição de nanopartículas a matrizes poliméricas,
organizadas tridimensionalmente, aumenta a resistência mecânica da membrana quando
as partículas inorgânicas são uniformemente dispersas, uma vez que a interação entre as
cadeias poliméricas e as partículas resulta no sinergismo entre a fase orgânica e
ignorância, conferindo um aumento na rigidez das membranas.120 Por exemplo, no
trabalho de Lee et al.121 membranas de quitosana modificadas com sílica apresentaram
módulo de Young variando entre 15 e 61 MPa, conforme aumenta-se a quantidade de
sílica. Já no estudo de Jegal et al.120 verificou-se que, além da adição de apatita nas
membranas, a variação das proporções entre poli (lactida-co-caprolactona) (PLCL) e
gelatina em uma blenda resulta em mudanças do módulo de Young de ~5 MPa, para
membrana de PLCL pura, para uma faixa de 25 a 60 MPa, dependendo da concentração
de gelatina e de apatita na amostra.
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Figura 30 – Comparação dos parâmetros obtidos nos testes de tração, módulo de Young, elongação e
tensão das membranas híbridas formadas a partir da incorporação da fase mineral as matrizes (A) 2,5%
(p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) quitosana e (B) 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2)
HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), em quantidades de 0,1 (*), 0,01(**) e 0,001 (***)
gramas.

Nesse sentido, ao analisar-se os valores de Módulo de Young encontrados na
figura 30, pode-se observar que a incorporação da fase inorgânica pelas 3 metodologias
adotas nesse estudo promove o aumento desse parâmetro, sendo que uma dispersão
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homogênea da fase mineral pela matiz orgânica deve favorecer o sinergismo, resultando
no aumento da rigidez do material.15 No caso da matriz composta por 2,5% (p/v) colágeno
hidrolisado + 2,5% (p/v) quitosana, o módulo de Young varia de 16,4+0,54 MPa para as
membranas obtidas na ausência das partículas, até 130,1+15,9, 97,2+6,7 e 93,7+6,4 MPa,
para as membranas (Exp. 45m), (HApS 0,1g) e (HApB 0,1g), respectivamente Figura
30A. Para as membranas constituídas por 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v)
-carragenana, observa-se uma mudança do módulo de Young de 67,5+15,8 a 110+23,9,
84,7+3,6 e 49,3+14,9 MPa para as membranas (Exp. 45m), (HApS 0,1g) e (HApB 0,1g),
respectivamente. No caso da última metodologia, nota-se uma redução do módulo de
Young em comparação com o exibido pelo grupo controle. No caso essa redução deve
estar associada, como observado nas micrografias eletrônicas apresentadas na figura 20,
a dispersão não-homogênea da fase mineral pela membrana biopolimérica, afetando o
sinergismo entre as fases orgânica e inorgânica.
Em relação as membranas biopoliméricas obtidas sem a incorporação da fase
mineral, pode-se notar que o valor de módulo de Young encontrado para matriz composta
por quitosana está próximo do que é reportado na literatura121 para membranas
constituídas exclusivamente por esse polissacarídeo. No entanto, esse valor em
comparação com o obtido para matriz formada por

-carragenana difere

significativamente. Essa distinção pode ser atribuída às interações eletrostáticas entre os
Ca2+ e os grupos sulfato presente na estrutura da -carragenana que promovem
ordenamento das cadeias desse polissacarídeo formando uma rede tridimensional com
elevada coesão. No caso das membranas formadas pela combinação do colágeno
hidrolisado com a quitosana, os hidrogéis são preparados em pH em torno de 2,7, um pH
em que tanto as cadeias da quitosana quanto as do colágeno hidrolisado apresentam carga
residual positiva, o que desfavorece interações eletrostáticas tipo atrativas do sistema. No
entanto, quando se eleva o pH, as cadeias do colágeno passam a exibir carga residual
negativa decorrente da desprotonação dos seus grupos carboxílicos, os quais interagem
eletrostaticamente com os grupos aminos carregados positivamente da quitosana,
culminando na formação de um complexo polieletrolítico. Esse comportamento ocorre
apenas na metodologia (Exp. 45m), e justifica o fato do módulo de Young dessa
membrana aumentar, em relação a matriz biopolimérica, em cerca de 130%, em
comparação as membranas compostas por -carragenana, cujo aumento está em torno de
115%.
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Pode-se verificar, de modo geral, que a incorporação da fase mineral pelas
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,1g), (HApS 0,01g), (HApB 0,1g) e (HApB 0,01g),
resultaram no aumento do módulo de Young para valores que estão dentro da faixa
observada, de acordo com a literatura,122 para o osso esponjoso (50-500 MPa).
Além disso, pode-se observar que, apesar de todas metodologias promoverem
aumento do módulo de Young, a metodologia (Exp. 45m) resultou num aumento mais
significativo em comparação aos outros, em ambas as matrizes biopoliméricas analisadas.
Esse comportamento pode ser atribuído ao fato das amostras resultante da metodologia
(Exp. 45m) apresentarem dispersão mais uniforme das partículas inorgânicas pela matriz
quando comparada as membranas obtidas por (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), conforme
observado pelas micrografias eletrônicas apresentadas nas figuras 19, para matrizes
compostas por quitosana, e figura 20, para membranas contendo -carragenana. Na
verdade, em ambos os casos, nota-se que em (HApS 0,1g) e (HApB 0,1g), a adição de
partículas resulta na formação de agregados dispersos heterogeneamente pela membrana
biopolimérica, evidenciando um excesso de partículas no material híbrido. Por essa razão,
o aumento da resistência não foi tão pronunciado em comparação com o obtido para
amostras resultante da metodologia (Exp. 45m).
Ao variar-se a quantidade de partículas adicionadas a matriz orgânica, pode-se
observar que uma massa de 0,01g, como no caso das metodologias (HApS 0,01g) e
(HApB 0,01g), resulta em aumento significativo do módulo de Young, de 16,4+0,54MPa
para, respectivamente, 113,7+15,4 e 61,6+1,4 MPa, para a matriz de quitosana, e de
67,5+15,8 para 132,9+25,8 e 109,6+6,8 MPa, para -carragenana. Mais uma vez, podese atribuir esse comportamento ao fato dessa quantidade de partícula adicionada resultar,
conforme as micrografias apresentadas nas figuras 19 e 20, em dispersão homogênea da
fase mineral. Além disso, também se verificou que uma quantidade de 0,001g não
promove um aumento considerável do módulo de Young, pois essa adição resulta em uma
concentração muito baixa de fase mineral na membrana híbrida.
Em relação aos outros parâmetros obtidos nos testes de tração e elongação sabese que esses estão relacionados com o módulo de Young, de modo que quanto maior o
módulo de Young, maior a resistência do material a sofrer deformações,
consequentemente menor será a sua elongação e maior será a tensão necessária para
deformar a amostra.33 Dessa forma, as amostras que apresentaram aumentos
significativos no módulo de Young em relação as membranas biopoliméricas sem a
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incorporação da fase mineral, que seriam as amostras obtidas por meio das metodologias
(Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), também exibiram uma baixa taxa de
elongação e exigiram uma tensão maior para sofrerem deformação. No caso das matrizes
compostas por quitosana e -carragenana na ausência da fase mineral, verificou-se que
para uma mesma taxa de elongação, em torno de 27%, as tensões aplicadas são
1,10+0,11MPa em comparação com 3,7+0,6 MPa, respectivamente. Este resultado reflete
a organização das cadeias de carragenana num arranjo tridimensional estabilizado por
interações eletrostáticas.
Posteriormente, avaliou-se o efeito do aumento da concentração de colágeno
hidrolisado, em detrimento a de polissacarídeo na composição da matriz orgânica, nas
propriedades mecânicas do material hibrido analisado. Nesse contexto, destaca-se que a
matriz orgânica apresenta um papel fundamental em dissipar a energia decorrente da
aplicação de uma força.15,16 Devido ao fato das fibrilas de colágeno de tipo I ser o
componente majoritário na matriz orgânica do tecido ósseo, considerou-se que a
reticulação intermolecular nesta matriz fibrilar proporciona propriedades mecânicas ao
tecido ósseo, como resistência à tração e viscoelasticidade e capacidade de dissipação de
energia sob deformação mecânica.15,16 Dessa forma, baseando-se nestas constatações, na
literatura, essas ligações foram denominadas como ligações de sacrifício, uma vez que
elas devem ser parcialmente responsáveis pela dureza do osso.16 No entanto, nesse
trabalho optou-se pelo uso de colágeno hidrolisado e, em decorrência disso, os
mecanismos de dissipação de energia envolvidos pelo arranjo das fibrilas de colágeno são
perdidos.
Destaca-se ainda que na matriz óssea há presença de proteínas não-colagênicas a
qual confere ao osso propriedades dissipativas adicionais.15,16 No caso desse estudo, a
mimetização dessa fase proteica é feita utilizando-se quitosana e -carragenana, e por
essa razão a sua concentração afeta drasticamente as propriedades do material híbrido
proposto. Nesse sentido, ao analisar-se os valores de módulo de Young encontrados na
figura 31, pode-se observar que o aumento da concentração de colágeno hidrolisado em
detrimento a de polissacarídeo na composição da matriz orgânica afeta a rigidez do
material, mesmo com a incorporação da fase mineral, sendo os módulos de Young obtidos
para as membranas híbridas menores, ou próximos, aos observado para as membranas
biopoliméricas. A redução da concentração de polissacarídeo de 2,5% a 1,5% resulta em
perda de rigidez de cerca de 80% após a incorporação da fase mineral, independente da
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metodologia adotada. Além disso, verifica-se que o valores de módulo de Young obtidos,
mesmo após incorporação da fase mineral por qualquer que seja a metodologia adota,
para membranas compostas por 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado e 1,5% (p/v)
polissacarídeo estão fora da faixa observada para o osso esponjoso (50-500 MPa).122
Portanto, pode-se assumir que quanto maior a concentração de polissacarídeos maior o
grau de interação e coesão entre as cadeias poliméricas e, consequentemente, a membrana
híbrida será mais rígida, apresentado valores que estejam próximos aos reportados para o
osso esponjoso.122
Em relação aos outros parâmetros obtidos nos testes de tração, elongação e tensão,
verificou-se, a partir da figura 31, que a redução da concentração de polissacarídeo na
blenda biopolimérica, resultou em baixa taxa de tensão e uma elongação relativamente
elevada, a qual se equipara a observada para as membranas constituídos por 2,5%
polissacarídeo. Esse comportamento é esperado tendo em vista que quanto menor o
módulo de Young menor a resistência do material a sofrer deformações,
consequentemente maior será a sua elongação e menor será a tensão necessária para
deformar a amostra.
Dessa forma, pode-se observar que as propriedades mecânicas são fortemente
influenciadas pelo tipo e pela concentração de polissacarídeo na blenda, metodologia
adotada para a incorporação da fase mineral, e concentração de fase mineral presente na
membrana híbrida. Além de um efeito de reforço, a manutenção de um elevado grau de
flexibilidade deve favorecer o uso dessas membranas híbridas na regeneração do tecido
ósseo, pois, mesmo apresentando um Módulo de Young mais elevado, dentro da faixa
observada para o osso esponjoso, essas amostras apresentam baixa taxa de elongação.
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Figura 31 – Comparação dos parâmetros obtidos nos testes de tração, módulo de Young, elongação e
tensão das membranas híbridas formadas a partir da incorporação da fase mineral as matrizes (A) 3,5%
(p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) quitosana e (B) 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) carragenana, por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2)
HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 (**) gramas.
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4.5

Avaliação das propriedades de intumescimento e
degradabilidade das membranas híbridas

Posteriormente, as membranas biopoliméricas, grupo controle, e híbridas, obtidas
pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), foram avaliadas com
relação às suas propriedades de intumescimento, ou seja, sua capacidade de absorção de
água (Aa%), e, também, de degradação in vitro, perda de massa (Pp%) a partir da imersão
dessas amostras em PBS, pH = 7,4 a 37°C, e incubação por 60 minutos. É importante
ressaltar que apenas essas metodologias de incorporação da fase mineral foram adotadas,
pelo fato de as amostras resultantes apresentarem, em comparação com todas as obtidas,
os melhores resultados quanto a morfologia, bioatividade e propriedades mecânicas.
Dessa forma, as membranas biopoliméricas, grupo controle, e híbridas, preparadas
tanto com 2,5% (p/v) quanto com 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado, foram cortados em
quadrados com 6,25 cm2, e pesadas (n=3) em uma balança analítica (peso inicial, Pi) e,
posteriormente, imersas, a 37°C, em um béquer contendo 10 mL de PBS, pH= 7,4. Após
60 minutos, as membranas foram retiradas do béquer para que fosse removido o excesso
de solução sob a sua superfície e novamente pesadas (n=3) (peso molhado, Pm). Assim,
a partir das duas pesagens realizadas, utilizou-se a Eq. 1, retirada da literatura,91 para ser
calculado a porcentagem de absorção de água das membranas biopoliméricas e híbridas
após exposição ao PBS por 60 minutos. Todos valores obtidos são apresentados na tabela
5.
Analisando os dados apresentados na tabela 5, verifica-se, quanto ao grupo
controle, que para as amostras contendo 2,5% (p/v) quitosana a absorção de água foi de
~143% enquanto que para membrana composta por 2,5% (p/v) k-carragenana foi obtida
uma porcentagem de ~611%. No caso da matriz composta por quitosana, observa-se que
a porcentagem obtida está próxima ao reportado na literatura,20 no caso 130% para
membranas sintetizadas apenas com 0,7% (p/v) quitosana. Já para -carragenana,
verificou-se que para compósitos preparados a partir de hidrogel formado por 4% (p/v)
-carragenana obteve-se uma porcentagem de 2180%.123 Em comparação com o obtido
desse trabalho, nota-se, a partir da literatura,20,123 que a porcentagem é maior do que a
obtida para o membrana composta por quitosana e menor do o reportado para membranas
constituídas por -carragenana. Nesse sentido, destaca-se que essas distinções de valores
podem ser atribuídas tanto ao uso de diferentes concentrações desses polissacarídeos
quanto a presença de colágeno hidrolisado na formulação das membranas híbridas.
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Tabela 5 – Porcentagem de absorção de água nas membranas híbridas após exposição ao PBS, pH 7,4,
37°C

Massa das amostras (g)
Metodologia

Antes PBS (Pi)

Após PBS (Pm)

Média do

Absorção

aumento de

de água

massa (g)

(Aa%)

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) Quitosana
Controle

0,2496 ± 0,0020 0,6079 ± 0,0013

1,4355 ± 0,0016

143,5

(Exp. 45m)

0,3611 ± 0,0018 5,2078 ± 0,0011

13,4220 ± 0,00145

1342,2

(HApS 0,01g)

0,2923 ± 0,0016 0,7603 ± 0,0018

1,6011 ± 0,0017

160,1

(HApB 0,01g)

0,3092 ± 0,0015 0,8042 ± 0,0010

1,6009 ± 0,0012

160,1

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) Quitosana
(Exp. 45m)

0,3610 ± 0,0017 5,1387 ± 0,0019

13,2346 ± 0,0018

1323,5

(HApS 0,01g)

0,2899 ± 0,0011 0,7901 ± 0,0015

1,7254 ± 0,0013

172,5

(HApB 0,01g)

0,2703 ± 0,0013 0,8523 ± 0,0010

2,1532 ± 0,0011

215,3

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) -Carragenana
Controle

0,2641 ± 0,0010 1,8789 ± 0,0017

6,1144 ± 0,0013

611,4

(Exp. 45m)

0,3113 ± 0,0014 2,2305 ± 0,0011

6,1651 ± 0,0012

616,5

(HApS 0,01g)

0,3502 ± 0,0023 2,9202 ± 0,0016

7,3387 ± 0,0019

733,9

(HApB 0,01g)

0,3317 ± 0,0019 2,5565 ± 0,0016

6,7073 ± 0,0017

670,7

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) -Carragenana
(Exp. 45m)

0,2870 ± 0,0018 1,6653 ± 0,0015

4,8024 ± 0,0016

480,2

(HApS 0,01g)

0,2683 ± 0,0019 1,2766 ± 0,0012

3,7581 ± 0,0015

375,8

(HApB 0,01g)

0,2663 ± 0,0012 1,6764 ± 0,0013

5,2952 ± 0,0012

529,5

A capacidade de absorção de água do material pode estar relacionada a diferentes
fatores, como, por exemplo, a sua porosidade e solubilidade. Dessa forma, para as
membranas do grupo controle, considera-se que a presença do polissacarídeo pode
contribuir para sua capacidade de absorção de água, tendo em vista que o fato da
quitosana ser pouco solúvel em soluções neutras e alcalinas,55 pode acarretar em
membrana com menor solubilidade. No caso da -carragenana, devido a presença do
grupo sulfato na estrutura da unidade repetitiva desse polissacarídeo, apresenta uma boa
solubilidade em fluidos polares, principalmente, na presença de íons.124 No entanto, é
importante destacar que o essas diferentes blendas podem resultar em membranas com
diferentes porosidades, em decorrência da reticulação e ordenamento das cadeias
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biopoliméricas durante a formação do hidrogel. Apesar da porosidade também contribuir
para a capacidade de absorção de água dessas membranas, esse parâmetro ainda não foi
avaliado neste trabalho. De fato, a partir da tabela 5, verifica-se, em termos do grupo
controle, que a taxa de absorção de água da membrana contendo -carragenana é
significativamente maior, cerca de 4 vezes, do que a obtida para a membrana constituída
por quitosana.
Quanto a incorporação da fase mineral pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g), verifica-se, a partir do dados apresentado na tabela 5, que a
presença da HAp nos interstícios da matriz biopoliméricas resulta, em comparação com
o observado para o grupo controle, no aumento da porcentagem de absorção de água para
todas as membranas híbridas sintetizadas com uma concentração de polissacarídeo a 2,5%
(p/v). No caso das amostras obtidas por (Exp. 45m), essa taxa aumentou
aproximadamente 9 vezes para as membranas compostas por quitosana, enquanto que
para as contendo -carragenana se manteve praticamente constante. Para as membranas
sintetizadas por (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), observa-se que, de modo geral, as taxas
de absorção de água não apresentam variação significativa para ambas as blendas
biopoliméricas.
Dessa forma, em termos das metodologias adotadas para a incorporação da fase
mineral, nota-se que, para as membranas híbridas compostas por quitosana a 2,5% (p/v)
obtidas por (Exp 45m), ocorre aumento da hidrofilicidade da membrana, um parâmetro
importante para indicar como o fluído corpóreo, que apresenta características
predominantemente polares, poderá interagir com essas membranas híbridas.
A significativa distinção do aumento da taxa de absorção de água, cerca de 9 vezes
maior, entre as membranas contendo quitosana a 2,5% (p/v) resultantes de (Exp. 45m)
em relação as outras, (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), deve estar associada a dois fatores,
os quais podem influenciar, por exemplo, a porosidade e solubilidade da membrana. O
primeiro pode ser atribuído a uma diferença na quantidade de fase mineral incorporado
na membrana, visto que a adição de 0,01g tanto de HApS e HApB resultou em
porcentagens de absorção de água muito próximas entre si. Já o segundo pode estar
relacionado com organização de cristais hidrofílicos de fosfato de cálcio pela matriz
biopoliméricas, pois de acordo com Caridade et al.125 dispersão da fase mineral pela
superfície do material pode influenciar a hidrofilicidade da membrana híbrida.
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Ainda considerando as membranas resultantes de (Exp. 45m), observa-se que, por
meio da comparação entre os resultados obtidos para a membranas contendo quitosana e
-carragenana a 2,5% (p/v), a porcentagem de absorção de água da primeira é maior,
cerca de 2 vezes, do que a da segunda. Nesse sentido, destaca-se que, como para as
matrizes compostas por -carragenana pode haver menor disponibilidade de Ca2+ para
formação da fase mineral, tendo em vista que parte atua na estabilização das cadeias
biopoliméricas, deve ocorrer a formação de diferentes quantidades de precipitado nos
interstícios da rede tridimensional formada por esses polissacarídeos. Além disso, a
interação entre os Ca2+ e os grupos sulfatos presentes na estrutura desse polissacarídeo
deve resultar em membranas, devido a reticulação e ordenamento das cadeias
poliméricas, com menor porosidade em comparação com as compostas por quitosana.
Nesse sentido, pode ser considerado que a ocorrência dessa reticulação por
interações eletrostáticas nas membranas contendo -carragenana a 2,5% (p/v), também
pode justificar o fato de, diferente do que foi observado para membrana composta por
quitosana, não haver significativa diferença entre as porcentagens de absorção de água
obtidas para as membranas resultantes de (Exp. 45m) em relação a (HApS 0,01g) e
(HApB 0,01g). Ou seja, a reticulação do hidrogel de -carragenana deve resultar em
membranas com porosidades semelhantes, independente da metodologia adotada para a
incorporação da fase mineral.
Quanto ao efeito do aumento da concentração de colágeno hidrolisado, atrelada a
redução da quantidade de polissacarídeo na composição da matriz orgânica, pode-se
notar, para a fase orgânica contendo quitosana, pouca variação em relação as
porcentagens de absorção de água, obtidas para as membranas híbridas resultante das 3
metodologias apontadas na tabela 5. Essa constatação reforça o fato de que a quitosana
não deve influenciar significativamente na capacidade das membranas híbridas em
absorver água nos seus interstícios, tendo em vista a pouca solubilidade desse
polissacarídeo em soluções neutras e alcalinas.55 Além disso, constatou-se que a redução
desse polissacarídeo não afetou, aparentemente, na porosidade dessas membranas,
indicando que a sua reticulação não a influência significativamente. No entanto, o mesmo
não é observado para as membranas constituídas por -carragenana, visto que a redução
da concentração desse polissacarídeo na composição da matriz orgânica resulta em uma
redução significativa da taxa de absorção de água, em torno de 2 vezes, em média. Assim,
é reforçado que esse polissacarídeo, devido a sua boa solubilidade em fluidos polares,
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principalmente, na presença de íons, 124 contribui significativamente para capacidade de
absorção de água. Também, assume-se que, diferente da quitosana, de fato a reticulação
e ordenamento das cadeias biopoliméricas da -carragenana deve influenciar a
porosidade da membrana.
Após ser avaliada a capacidade absorção de água das membranas biopoliméricas
e híbridas, grupo controle e as obtidas pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e
(HApB 0,01g), todas as amostras foram levadas à estufa a ~50°C para secagem
controlada. Estando secas, as amostras foram novamente pesadas (n=3) em uma balança
analítica (peso seco, Ps). Posteriormente, sabendo a massa inicial de todas amostras,
utilizou-se a Eq. 2 para ser calculado a porcentagem de perda de massa (Pp%) das
membranas biopoliméricas e híbridas após exposição ao PBS por 60 minutos. Todos
valores obtidos são apresentados na tabela 6.
Iniciando a análise em termos da comparação entre os grupos controles, verificase, a partir dos dados apresentados na tabela 6, que para as amostras contendo 2,5% (p/v)
quitosana a perda de massa foi de ~59% enquanto que para membrana composta por 2,5%
(p/v) -carragenana foi obtida uma porcentagem de 64%. Na literatura, é reportada taxa
de degradação de ~35% para uma membrana composta por quitosana após sua incubação
em PBS (pH 7,4, 37°C), por 24 horas.91
No caso das membranas produzidos nesse trabalho, o uso do colágeno hidrolisado
pode contribuir para a rápida degradação in vitro dessas membranas, visto que, na
literatura, é mencionado a elevada solubilidade dessa proteína desnaturada em água e
fluidos polares.54 Além disso, o comportamento distinto observado para essas blendas
pode ser, novamente, justificado pela diferença de solubilidade entre esses
polissacarídeos, como observado na comparação entre as taxas de absorção de água, visto
que, durante 60 minutos em PBS (pH 7,4, 37°C), as membranas contendo quitosana
apresentam menor perda de massa, ou seja, são menos solúveis nesse meio, em
comparação os constituídos por -carragenana.
Em relação às metodologias adotadas para a incorporação da fase mineral nessas
blendas biopoliméricas, verifica-se que a adição de HAp afeta, em comparação com o
grupo controle, a estabilidade química e integridade das membranas híbridas produzidas.
Nesse caso, pode ser o observado que a taxa de degradação dessas membranas híbridas
sofre uma redução de cerca de 2,5% para as amostras contendo quitosana e um aumento
em torno de 0,67% para membranas compostas por -carragenana.
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Tabela 6 – Porcentagem de degradação in vitro das membranas híbridas após exposição ao PBS, pH 7,4,
37°C

Massa das amostras (g)
Metodologia

Antes PBS (PI)

Após PBS (Ps)

Perda de massa
(Pp%)

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) Quitosana
Controle

0,2641 ± 0,0010

0,1091 ± 0,0017

58,7

(Exp. 45m)

0,3611 ± 0,0018

0,1645 ± 0,0010

54,4

(HApS 0,01g)

0,3502 ± 0,0023

0,1471 ± 0,0015

58,0

(HApB 0,01g)

0,3317 ± 0,0019

0,1455 ± 0,0014

56,1

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) Quitosana
(Exp. 45m)

0,3610 ± 0,0017

0,1248 ± 0,0013

65,4

(HApS 0,01g)

0,2899 ± 0,0011

0,0709 ± 0,0012

75,5

(HApB 0,01g)

0,2703 ± 0,0013

0,0848 ± 0,0015

68,6

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) -Carragenana
Controle

0,2496 ± 0,0020

0,0901 ± 0,0017

63,9

(Exp. 45m)

0,3113 ± 0,0014

0,1075 ± 0,0019

65,5

(HApS 0,01g)

0,2923 ± 0,0016

0,1049 ± 0,0014

64,1

(HApB 0,01g)

0,3092 ± 0,0015

0,1109 ± 0,0019

64,1

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) -Carragenana
(Exp. 45m)

0,2870 ± 0,0018

0,0816 ± 0,0013

71,6

(HApS 0,01g)

0,2683 ± 0,0019

0,0832 ± 0,0018

69,0

(HApB 0,01g)

0,2663 ± 0,0012

0,0784 ± 0,0017

70,6

Na literatura,91 é reportado que a adição de uma fase inorgânica a matriz formada
por apenas quitosana a 2% (p/v) melhorou a estabilidade química dessa membrana
biopolimérica em PBS a 37°C, tendo em vista a ocorrência de uma redução na taxa de
degradação em todos os diferentes intervalos de tempo considerados para a imersão no
referido tampão (1, 3 e 7 dias). Dessa forma, observa-se que apenas as matrizes compostas
por quitosana apresenta esse comportamento após incorporação da fase mineral.
No caso da -carragenana, é importante destacar que, de acordo com a literatura,18
o controle inadequado sobre as propriedades de intumescimento e de degradação desses
hidrogéis, reticulados por interações intermoleculares (tais como interações iônicas,
hidrofóbicas e ligações de hidrogênio), é decorrente da presença da água absorvida na
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matriz,126 uma vez que ela pode romper interações intra e intermoleculares, e, no caso de
estabilização por interações iônicas, da troca incontrolável de íons com outros cátions do
ambiente fisiológico circundante. Por essa razão, a fim de reduzir a taxa de degradação
dessas membranas biopoliméricas e híbridas em água ou PBS, é preciso que, como
indicado na literatura,127,128 seja incorporado a essas matrizes orgânicas agentes
reticulantes como Genipina e Gluteraldeído, para que ocorra uma reação de oxidação
entre grupos químicos das cadeias poliméricas e do agente reticulante criando novas
ligações para que, consequentemente, a rede tridimensional dos hidrogéis seja
estabilizada covalentemente. Os estudos reportam que, de fato, a incorporação de
genipino a matriz de -carragenana127 e também de quitosana,128 resulta em, além de
melhores propriedades mecânicas, uma maior resistência à degradação em água ou PBS.
Avaliando o efeito da variação de composição a matriz orgânica, pode-se notar,
por meio dos dados apresentados na tabela 6, que o aumento da concentração de colágeno
hidrolisado associada com a redução da quantidade de polissacarídeo favorece a
degradação durante a sua exposição em SBF por 60 minutos, visto que a taxa degradação
aumenta cerca de 17%, para membranas contendo quitosana, e 6%, para membranas
compostas por -carragenana. De fato, o colágeno hidrolisado, uma estrutura desnaturada
reduzida ao seu nível secundário ou primário,48 apresenta, diferente do colágeno íntegro,
grupos carregados decorrentes do processo de hidrólise de grupos amida lateral presentes
em suas cadeias biopoliméricas,48 que influenciam a sua boa solubilidade em fluidos
polares, como água e PBS. Por essa razão, quanto maior quantidade de colágeno
hidrolisado na composição da matriz, mais solúvel será a membrana, ou seja, não
apresenta uma boa estabilidade para que resista tempo longos no meio fisiológico. Em
termos da regeneração do tecido ósseo, esse aspecto pode ser considerado ruim, visto que
a membrana pode ser solubilizada antes que ocorra, sob a sua superfície, a adesão,
proliferação e diferenciação das células responsáveis pela regeneração do novo tecido, ou
seja, a biodegradação do material pode ocorrer em uma velocidade maior do que a de
crescimento do tecido sob o defeito.6,17

4.6

Caracterização das propriedades de superfície das
membranas híbridas

A molhabilidade é uma importante propriedade de superfície dada a sua influência
na resposta biológica do biomaterial, pois, esse parâmetro irá determinar como a
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superfície interage com o fluido corpóreo, afetando, consequentemente, a adesão celular
e proteica, os primeiros eventos do processo de osteointegração que ocorrem na superfície
do material implantado.129,130 A literatura18 demonstra que, em comparação com
superfícies hidrofóbicas, as hidrofílicas levaram a melhor adesão e proliferação celular,
devido à maior absorção de vitronectina e fibronectina, que são proteínas essenciais para
a ligação com os receptores da superfície celular.
Dessa forma, avaliou-se a molhabilidade das membranas biopoliméricas, grupo
controle, e híbridas, obtidas pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB
0,01g), por medidas de θ entre as superfícies dessas amostras e gotas de água depositadas
sobre elas. Além disso, medidas de θ com líquidos de diferentes polaridades, no caso
formamida e diiodometano, também foram realizadas para que, posteriormente, fossem
informados ao software SCA-20 para que fosse possível resolver algebricamente a Eq 3
encontrando, para cada amostra, os valores de S e de suas componentes SP e SD. Os dados
obtidos são apresentados na tabela 7.
Iniciando a análise em termos da comparação entre os grupos controle, verificase, a partir dos dados apresentados na tabela 7, que para as amostras contendo 2,5% (p/v)
quitosana foi obtido um  de 72,38 ± 8,16 enquanto que as membranas compostas por
2,5% (p/v) -carragenana apresentaram um  de 58,99 ± 7,66. Na literatura,125,131 podese constatar que filmes compostos por apenas quitosana a 1% (p/v) exibiram  de 93 ± 4
e os formados por -carragenana a 2,67% (p/v) resultaram em um  de 48,09±1,69. Esses
valores refletem a presença de grupos hidrofóbicos, como acetilenos, na estrutura da
quitosana.
Tem sido reportado125 que tanto as características topográficas quanto a química
influenciam a molhabilidade das superfícies. Dessa forma, ao ser comparado os  obtidos
para os grupos controle com os apresentados na literatura, nota-se uma distinção entre
esses valores, a qual pode ser atribuída a presença de colágeno hidrolisado, proteína
desnaturada por hidrólise de grupos amida que resulta em uma maior densidade de grupos
carboxila, na formulação dessas duas matrizes biopoliméricas. Assim, a sua incorporação
pode resultar mudanças tanto na topografia quanto nas características químicas das
membranas, tendo em vista a inserção de grupos funcionais dos resíduos de aminoácidos
(glicina, prolina, lisina, hidroxilisina, hidroxiprolina e alanina) que podem ser apolares,
polares ou carregados.
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Tabela 7 – Propriedades da superficiais das membranas híbridas: molhabilidade, energia livre de superfície
(S) e seus componentes dispersiva (SD) e polar (SP)

Metodologia

água

S (mJ.m-2)

SP (mJ.m-2)

SD (mJ.m-2)

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) Quitosana
Controle

72,38 ± 8,16

36,12 ± 8,45

9,57 ± 5,24

26,56 ± 6,63

(Exp. 45m)

17,85 ± 1,79

70,47 ± 1,71

61,04 ± 1,6

9,43 ± 0,58

(HApS 0,01g)

53,62 ± 3,19

53,49 ± 5,94

46,47 ± 5,04

7,02 ± 2,42

(HApB 0,01g)

42,55 ± 7,64

54,95 ± 5,81

45,5 ± 5,15

9,44 ± 2,69

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) Quitosana
(Exp. 45m)

33,23 ± 4,40

59,13 ± 6,54

46,18 ± 5,52

12,95 ± 5,51

(HApS 0,01g)

42,11 ± 3,67

45,13 ± 5,59

28,53 ± 4,79

16,60 ± 3,50

(HApB 0,01g)

48,27 ± 1,27

45,97 ± 2,38

20,79 ± 1,63

25,18 ± 1,74

Membrana: 2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) -Carragenana
Controle

58,99 ± 7,66

36,73 ± 8,22

15,96 ± 6,16

20,77 ± 5,44

(Exp. 45m)

17,58 ± 5,35

68,87 ± 3,8

56,33 ± 3,6

12,54 ± 1,23

(HApS 0,01g)

23,58 ± 5,89

65,21 ± 5,24

49,41 ± 4,83

15,8 ± 2,04

(HApB 0,01g)

21,29 ± 5,19

66,75 ± 4,52

53,82 ± 4,19

12,92 ± 1,7

Membrana: 3,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 1,5% (p/v) -Carragenana
(Exp. 45m)

35,16 ± 3,36

59,92 ± 4,24

52,60 ± 4,09

7,32 ± 1,11

(HApS 0,01g)

37,65 ± 6,71

54,10 ± 7,69

43,95 ± 7,23

10,15 ± 2,63

(HApB 0,01g)

26,56 ± 2,77

65,98 ± 5,15

56,63 ± 4,42

9,35 ± 2,63

Apesar dessa diferença entre os valores de , pode-se notar que a tendência da
matriz composta por quitosana em exibir um  maior do que o obtido para a amostra
contendo -carragenana é mantida. Dessa forma, verifica-se que a molhabilidade dessas
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membranas é determinada principalmente pela presença do polissacarídeo, visto que,
como reportado pela literatura, a primeira apresenta uma molhabilidade menor do que a
segunda, ou seja, a presença do polissacarídeo sulfatado resulta em uma membrana mais
hidrofílica. Além disso, essas observações corroboram os dados de taxa de absorção de
água apresentados na tabela 5, uma vez que a membrana contendo -carragenana
apresenta uma taxa significativamente maior, do que a obtida para a membrana
constituída por quitosana.
Quanto à incorporação da fase mineral pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g), observa-se, a partir dos dados apresentados na tabela 7, que a
presença da HAp, em todos as membranas híbridas, resulta em  menores em comparação
com os apresentados pelos respectivos grupos controle, em taxa média de redução de
52,5%,para matriz contendo quitosana, e de 35,3%, para as membranas constituídas por
-carragenana. Essas reduções no  indicam aumento na hidrofilicidade das membranas,
ou seja, a superfície foi mais molhável pela água. Esse aspecto é importante, pois como
o fluído corpóreo apresenta características predominantemente polares, superfície
hidrofílicas apresentam interações favoráveis com o meio fisiológico. Esse
comportamento tem sido relatado no estudo de Caridade et al.125, em que foi
correlacionado com a natureza da fase mineral dispersa pela superfície do material, pois
é caracterizada pela organização de cristais hidrofílicos de fosfato de cálcio pela matriz
biopoliméricas resultando em uma morfologia rugosa com uma organização hierárquica
nos níveis nano e micro.
Dessa forma, verifica-se pela redução dos , que as modificações da composição
química dessas membranas biopoliméricas promovida pela incorporação da HAp
contribui significativamente para o aumento da hidrofilicidade dessas amostras.
Em termos da metodologia adotada para produção das membranas híbridas,
verifica-se que as membranas obtidas por (Exp. 45m), contendo tanto quitosana quanto
-carragenana, apresentaram, em comparação com as sintetizadas por (HApS 0,01g) e
(HApB 0,01g), a maior redução do  em relação aos exibidos pelos grupos controle.
Nesse sentido, é importante ressaltar que na metodologia (Exp. 45m) a precipitação lenta
guiada pela estrutura organizada do hidrogel favorece a obtenção de membranas com
partículas homogeneamente distribuídas em toda sua estrutura. Dessa forma, além desse
aspecto resultar em um maior módulo de Young, a dispersão mais homogênea da fase
mineral pela blenda biopolimérica pode resultar, de acordo com Caridade et al.,125 em
97

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

uma maior interação superficial entre as fases orgânica e inorgânica, facilitando a
penetração de água. Além disso, a precipitação da fase mineral nos interstícios do hidrogel
pode resultar em uma concentração de HAp na membrana híbrida diferente da
considerada para as amostras obtidas pelas metodologias (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g).
No caso do efeito do aumento da concentração de colágeno hidrolisado associada
com a redução da quantidade de polissacarídeo na composição da matriz orgânica, notase, a partir dos dados apresentados na tabela 7, que a incorporação da fase mineral pelas
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g) ainda resulta em uma redução
significativa dos  em comparação com os apresentados pelos respectivos grupos
controle, em média 57% para membranas composta por quitosana, e cerca de 56% para
amostras contendo -carragenana.
No entanto, esses  são, praticamente para todas as amostras, maiores do que os
obtidos para a membranas híbridas contendo colágeno hidrolisado e polissacarídeo a
2,5% (p/v), sintetizadas pelas mesmas três metodologias, em torno de 7,7% para matrizes
contendo quitosana, e por volta de 37,1% para membranas com -carragenana na sua
composição. A partir dessas observações, verifica-se uma importância do tipo de
polissacarídeo presente na composição da matriz orgânica, visto que a redução de sua
concentração resulta em uma mudança do  mais significativa em membranas compostas
por -carragenana em comparação com a obtida para membranas híbridas contendo
quitosana. Dessa forma, nota-se, de fato, que os grupos funcionais presentes nas estruturas
desses polissacarídeos influenciam a molhabilidade dessas amostras pela água.
Além disso, como o colágeno hidrolisado perde a sua capacidade de formar uma
rede fibrilar (fibrilogênese) devido a sua produção pela hidrolise em meio ácido a 125°C, os
polissacarídeos, devido à suas propriedades gelificantes, são fundamentais na composição da
matriz orgânica devido a sua função de direcionar e sustentar a deposição da fase mineral
para síntese das membranas híbridas. Por essa razão, assume-se que essa distinção entre os
valores de  obtidos é decorrente da redução da concentração de polissacarídeo na
composição das membranas, pois deve afetar a dispersão homogênea da fase mineral pela

blenda biopoliméricas, afetando interação superficial entre as fases orgânica e inorgânica,
fator importante nas características topográficas e química.
A S está relacionada com os grupos químicos presentes nas superfícies das
amostras e, consequentemente, com o tipo de interações moleculares superficiais, de
modo que, quanto maior a S mais reativa é a superfície.132 Estas irão determinar
98

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

seletivamente como que os grupos polares e apolares de proteínas e membranas celulares
irão interagir com diferentes superfícies.132 Nesse sentido, a S, como também a
molhabilidade, influencia os tipos de células que inicialmente se aderem ao material, que
é um dos primeiros eventos que ocorrem na superfície implantada, e que, posteriormente,
se diferenciam na interface implante/célula e podem afetar as fases posteriores de
calcificação e formação óssea.132,133
Em termos da S, verifica-se, a partir dos dados apresentados na tabela 7, que para
as amostras contendo 2,5% (p/v) de polissacarídeo não houve variação significativa. No
entanto, pode ser observado que, apesar de ambas as blendas possuírem colágeno
hidrolisado, as características químicas dos polissacarídeos influenciam as componentes
da S, uma vez que as amostras contendo -carragenana apresentaram uma maior
contribuição da componente SP em comparação a observada para membrana composta
por quitosana.
Na literatura,134 pode-se constatar que membranas compostas por apenas
quitosana a 1% (p/v) exibiram S de 32,9 ± 0,3. Dessa forma, pode ser considerado que o
valor obtido nesse estudo está de acordo com o encontrado na literatura. No caso da carragenana, o resultado obtido está em concordância com dados previamente publicados
por nosso grupo, no caso, 32,7 ± 3,0, para membrana contendo -carragenana a 5%
(p/v).135
Analisando os dados da tabela 7, pode-se notar que a incorporação da fase mineral
pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), resulta, para todas as
membranas híbridas analisadas, em um aumento significativo da S em comparação com
os apresentados pelos respectivos grupos controle, em torno de 165,1%, para amostras
contendo quitosana, e de 182,2%, para membranas compostas por -carragenana. Além
disso, observa-se que para essas membranas híbridas a maior contribuição, diferente do
que ocorre para os grupos controle, para a S é da componente SP, em média 85,5%, em
matrizes constituída por quitosana, e 79,5%, em membranas integrando -carragenana
em sua composição.
Estes valores indicam maior propensão da superfície das membranas híbridas em
participar de reações químicas e interagir preferencialmente com substâncias polares, o
que favorece o contato de biomoléculas com as superfícies. Portanto, modificações
superficiais que promovam o aumento da componente polar são desejáveis em sistemas
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para aplicações biomédicas, uma vez que favorecem a adesão de proteínas e de células
necessária para os primeiros eventos do processo de osteointegração.18,130
Em termos da metodologia adotada para produção das membranas híbridas,
verifica-se que para as membranas contendo -carragenana a 2,5% (p/v) não houve
diferença significativa entre os valores de S e SP de obtidos. Estes resultados indicam que
as superfícies dessas membranas híbridas são semelhantes, ou seja, a estruturação dos
minerais se dá preferencialmente nos interstícios dos hidrogéis, e que os mesmos não se
encontram expostos de maneiras distintas nas superfícies. No entanto, o mesmo não é
observado para as matrizes compostas por quitosana a 2,5% (p/v), em que se obteve um
aumento de ~130% para S e de ~132,7% para a SP.
Mesmo com o efeito do aumento da concentração de colágeno hidrolisado
associada com a redução da quantidade de polissacarídeo, a incorporação da fase mineral
pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g) ainda resulta, conforme
apresentado na tabela 7, em um aumento tanto da S quanto da SP em comparação com os
apresentados pelos respectivos grupos controle. Esse aumento é dado em torno de
138,6%, para amostras contendo quitosana, e de 163,4%, para membranas compostas por
-carragenana. No entanto, esses valores são menores, cerca de 16% e 10,4%,
respectivamente, em comparação com os observados para as membranas híbridas
contendo colágeno hidrolisado e polissacarídeo a 2,5% (p/v), sintetizadas pelas mesmas
três metodologias.
Como considerado na análise da molhabilidade, essa distinção deve estar
associada com mudanças na dispersão e estruturação dos minerais nas redes tridimensionais
do hidrogéis, pois os mesmos não devem se encontrar expostos da mesma maneira nas
superfícies em comparação as amostras com concentração de polissacarídeos de 2,5% (p/v).

Portanto, pelas análises tanto de molhabilidade quanto de S evidenciou-se que
houve a formação de membranas híbridas após a incorporação de HAp pelas três
metodologias apontadas, uma vez que, devido ao crescimento ou presença da fase
mineral, ocorre a adição de novos grupos polares a superfície. Esses dados corroboraram
as análises de MEV e propriedades mecânicas, no sentido de que a metodologia (Exp.
45m) se mostrou mais vantajosa pois, assume-se que as suas melhores propriedades
mecânicas e superficiais, em comparação às apresentadas pelas amostras obtidas nas
outras sínteses, são decorrentes da distribuição mais homogênea da fase mineral por toda
sua estrutura.
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4.7

Avaliação da toxicidade das membranas híbridas
em cultura de osteoblastos

Os osteoblastos são células derivadas das células tronco mesenquimais, que
sofrem caminhos específicos de regulação gênica para a completa diferenciação.136 Estão
localizadas ao longo da superfície do osso com função principal no processo de formação
do tecido ósseo.136 O desenvolvimento dos osteoblastos podem ser divididos em três
etapas: crescimento (proliferação) e biossíntese da matriz extracelular (MEC);
organização, desenvolvimento e maturação da MEC e, por fim, mineralização da
MEC.136,137 Estudos da literatura136,137 tem relatado que todos esses processos podem ser
acompanhados in vitro com o uso de culturas de células, permitindo obter informações
relacionadas a citotoxicidade, adesão, proliferação e diferenciação celular. Dessa forma,
a resposta biológica às membranas biopoliméricas, grupo controle, e híbridas, obtidas
pelas metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), foi avaliada em cultura
in vitro de osteoblastos pelo método clássico do MTT após 24 e 72 horas de incubação,
com considerado na literatura,94 a 37°C.
A Figura 32 apresenta os resultados obtidos para osteoblastos cultivados em
presença das membranas contendo 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado e 2,5% (p/v)
polissacarídeos, obtidas antes (grupo controle) e após a incorporação da fase mineral pelas
três metodologias propostas. As amostras contendo quitosana (Figura 32A) não foram
tóxicas aos osteoblastos, conforme indicado pela viabilidade comparável ao grupo
cultivado sobre discos de poliestireno. Porém, as amostras contendo -carragenana são
citotóxicas e reduziam a viabilidade celular após 72h de cultura.
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Figura 32 – Cultura in vitro de osteoblastos sobre as superfícies das membranas 2,5% (p/v) colágeno
hidrolisado + 2,5% (p/v) polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas antes, grupo controle, e após
incorporação da fase mineral por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e
da adição de (2) HAp sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 gramas.

Em termos da incorporação da fase inorgânica nessas blendas, pode ser apontado,
a partir da análise da figura 32, que, após 72 horas, a presença da HAp na matriz orgânica,
por qualquer das três metodologias adotadas, não resultou em um aumento na proliferação
celular em comparação com o observado para as membranas biopoliméricas obtidas na
ausência dessa fase mineral, o grupo controle deste trabalho. Esse comportamento difere
do reportado pela literatura,20 em que se observou o aumento da proliferação celular em
membranas híbridas em comparação com as membranas obtidas na ausência da fase
inorgânica.
Na literatura18 é reportado que, hidrogéis de -carragenana reticulados por
interações iônicas devem apresentar problemas no controle de suas propriedades de
intumescimento e características de degradação devido à troca incontrolável de íons com
outros cátions do ambiente fisiológico circundante. Nesse sentido, é importante ressaltar
que a membrana polimérica deve desempenhar um papel crucial na regeneração de
tecidos, pois uma das suas principais funções é servir como matriz para suportar e facilitar
o crescimento e a diferenciação celular no local do defeito ósseo, fornecendo apoio para
a estruturação do novo tecido.125,138 Essa finalidade deve ter como base propriedades
convenientes dos polímeros que o compõe, como biodegradabilidade, biocompatibilidade
e flexibilidade.125 No caso da degradação, é destacado por Ocampo et al.138 que essa não
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deve interferir no crescimento das células, visto que elas são essenciais para produção da
matriz extracelular do tecido ósseo.
Em termos da degradação das amostras em PBS a 37°C, verificou-se neste
trabalho, a partir dos dados apresentados na tabela 6, que as membranas contendo carragenana apresenta uma porcentagem de perda de massa maior, em média 7,6%, em
comparação com as membranas que integram quitosana na sua composição. Dessa forma,
pode ser considerado, a partir da figura 32, que a proliferação dos osteoblastos na
presença das matrizes compostas por -carragenana a 2,5% (p/v) é afetada negativamente
pela baixa estabilidade e integridade dessa matriz polimérica no meio em que as células
são cultivadas.
Nesse sentido, a fim de contornar esses problemas potenciais, têm-se buscado
aprimorar o comportamento de degradação e o desempenho mecânico dessas matrizes
biopoliméricas a partir do uso de agentes reticulantes que estabilizam covalentemente a
rede tridimensional dos hidrogéis sem comprometer a viabilidade celular. 127,128
Por exemplo, no estudo de Ocampo et al.138 foram produzidos sistemas híbridos a
partir da combinação de HAp e hidrogéis de -carragenana em concentrações de 1, 1,5 e
2,5% (p/v) utilizando o gluteraldeído como agente reticulante. Em termos da
citotoxicidade, esse trabalho138 aponta que a presença dessas matrizes biopoliméricas
reticuladas não acarretaram em morte celular de osteoblastos humanos, indicando que as
modificações propostas são atóxicas. Além disso, Ocampo et al.138 reporta que, para os
sistemas correspondentes as três concentrações adotada, em 24 horas de incubação não
se observa diferença significativa na proliferação celular referente às três amostra e o
controle. Após 168 e 336 horas esses autores138 observaram, em comparação com o
controle, um aumento significativo da proliferação dos osteoblastos humanos na presença
desses três hidrogéis. No entanto, nesse trabalho138 não foi observado diferença estatística
significativa entre as amostras e, também, entre os resultados obtidos após 168 e 336
horas.
É importante ressaltar que, de acordo com a literatura,18 as carragenanas podem
desencadear a produção de citocinas pró-inflamatórias, dependendo da dose e do grau de
sulfatação do polissacarídeo. No entanto, neste trabalho, além do uso da carragenana com
menor grau de sulfatação, foram empregadas as mesmas concentrações consideradas no
trabalho de Ocampo et al.138 Portanto, comparado as observações e análises deste
trabalho, obtidas a partir da Figura 32, com as relatadas por Ocampo et al.,138 nota-se que
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a melhora da proliferação celular deve ser atribuída ao uso do gluteraldeído, que estabiliza
covalentemente a rede tridimensional formada pela agregação das cadeias de carragenana, evitando a indesejada citotoxicidade decorrente da degradação da amostra.
Posteriormente, foi avaliado o efeito do aumento da concentração de colágeno
hidrolisado, associada com a redução da quantidade de polissacarídeo na composição da
matriz orgânica, na citotoxicidade e proliferação celular em cultura in vitro de
osteoblastos após 24 e 72 horas de incubação. Dessa forma, a figura 33 apresenta os
resultados obtidos para osteoblastos cultivados em presença das membranas híbridas
contendo 3,5% (p/v) colágeno hidrolisado e 1,5% (p/v) polissacarídeos, resultantes das
metodologias (Exp. 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g).

Figura 33 – Cultura in vitro de osteoblastos sobre as superfícies das membranas 3,5% (p/v) colágeno
hidrolisado + 1,5% (p/v) polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas após incorporação da fase
mineral por meio da (1) precipitação in locu nos interstícios da matriz (Exp. 45m); e da adição de (2) HAp
sintetizada (HApS) e (3) HAp bovina (HApB), a quantidade de 0,01 gramas.

Analisando a figura 33, verifica-se que, para as membranas compostas por
quitosana a 1,5% (p/v), não se observa citotoxicidade após 24 horas de incubação. No
entanto,

as

amostras

obtidas

por

(Exp. 45m)

apresentaram

um

resultado

significativamente menor em comparação com o observado para as membranas
sintetizadas a partir de (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g). Além disso, verifica-se que a
redução da concentração de quitosana nas membranas híbridas, formados apenas por essa
primeira metodologia, resultou em uma redução estatística da viabilidade celular em
comparação a observada na figura 32 para amostra contendo esse polissacarídeo a 2,5%
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(p/v). Ao ser considerado 72 horas de incubação, nota-se que a viabilidade é maior do que
a obtida na presença apenas do poliestireno, apenas para membranas obtidas por (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g).
Essas diferenças observadas para as membranas contendo quitosana a 1,5% (p/v),
corroboram os dados apresentados nas tabelas 6 e 7. No caso de ambas, foi observado que
a diminuição da concentração do polissacarídeo resultou em aumento da taxa de
degradação, aumento da SD e diminuição da hidrofilicidade e da S. Conforme discutido
anteriormente, todos esses fatores interferem na toxicidade e proliferação dos
osteoblastos, visto que é preciso que ocorra a adesão dessas células em superfícies, que
sejam estáveis no meio aquoso e apresentem propriedades físico-químicas que favoreçam
a sua interação com as células, para seguir desenvolvimento dos osteoblastos.
No caso da redução da concentração da -carragenana na composição da matriz
orgânica, verifica-se que (Figura 33), tanto em 24 quanto em 72 horas de incubação, as
amostras obtidas por (Exp. 45 m) apresentaram viabilidade celular menor em comparação
com a observada na presença do poliestireno e das amostras sintetizadas por (HApS
0,01g) e (HApB 0,01g). Como observado para as membranas compostas por quitosana,
nota-se que a redução da concentração de -carragenana na composição apenas das
membranas híbridas obtidas por (Exp 45m), resulta, em ambos os tempos de incubação,
em um decréscimo da viabilidade celular em comparação com a apresentada na figura 32
para amostra contendo esse polissacarídeo a 2,5% (p/v). Assim como pontuado
anteriormente, a redução da concentração desse polissacarídeo afeta a degradabilidade e
as propriedades superfícies dessas membranas híbridas, resultando em um efeito
citotóxico ao osteoblasto.
Em relação às membranas sintetizadas por (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g), notase, a partir da análise da figura 33, que em 24 horas apresentam uma viabilidade celular
maior em comparação com a obtida na presença, além do poliestireno, das membranas
híbridas compostos por -carragenana a 2,5% (p/v) (Figuras 32). No entanto, observa-se
que, assim como na figura 32, após 72 horas de incubação a presença dessas duas
amostras resultou em uma viabilidade celular estatisticamente menor do que a obtida para
o poliestireno, visto que a redução da concentração desse polissacarídeo favorece o
aumento da taxa de degradação dessas amostras.
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4.8

Incorporação das nanopartículas de prata (NpAg)
nas membranas híbridas
4.8.1 Caracterização das NpAg sintetizadas

O espectro UV-Vis obtido para a dispersão coloidal de NpAg é apresentado na
figura 34. Pode-se observar uma banda de absorção com pico em 390 nm, característico
de nanopartículas esféricas de prata.139,140 Esse pico de absorção está relacionado a
oscilação coletiva de elétrons livres na superfície da partícula metálica devido a interação
com o campo elétrico da luz, ou seja, corresponde a uma banda de ressonância
plasmônica.141

Figura 34 – Espectro UV-Vis da dispersão coloidal de nanopartículas de prata (NpAg).

O potencial zeta determinado para estas partículas foi -36 ± 17 mV (Figura 35A),
indicando elevada estabilidade coloidal. O potencial negativo da NpAg é devido à
adsorção de íons BH4-, oriundos da redução química de nitrato de prata com boro-hidreto
de sódio, nas superfícies das nanopartículas, estabilizando-as eletrostaticamente. Em
relação à distribuição de tamanho, pode-se observar, de acordo com a figura 35B, nãohomogeneidade, em que aproximadamente 74% das partículas possuem um tamanho
médio de 8,2 nm, enquanto 24% delas apresentam um tamanho médio de 3,8 nm, valores
próximos ao reportado na literatura usando 2 mmol.L-1 de AgNO3 na sintese.142
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Figura 35 – (A) Medida de potencial zeta () e (B) distribuição de tamanho de partícula da dispersão
coloidal de prata (NpAg) obtidas pela técnica de espelhamento dinâmico de luz.

De acordo com a literatura,79,99 as NpAg tem sido amplamente estudadas devido
às suas potencias atividades antimicrobiana frente a diversas bactérias, fungos e vírus
resistentes a antibióticos. Embora o efeito altamente antibacteriano das NpAg tem sido
amplamente descrito, seu mecanismo de ação ainda não foi totalmente elucidado.79
Apesar disso, assume-se que NpAg são capazes de interagir fisicamente com a superfície
da célula de várias bactérias, podendo resultar em qualquer dano que pode levar a morte
celular.79 Nesse sentido, destaca-se que atividade dessas nanopartículas metálicas é
fortemente dependente do tamanho, potencial zeta e forma.79,99
Um tamanho de partícula menor, dentro da faixa 1 a 100 nm, deve resultar em um
aumento considerável na relação entre a área superficial e o volume, favorecendo a sua
capacidade penetrar a membrana celular dos microorganismos.79 Como consequência, as
propriedades físicas, químicas e biológicas são significativamente influenciadas. De fato,
a literatura79 reporta que a atividade bactericida de NpAg com dimensões menores (< 30
nm) foi extremamente significativa contra S. aureus.
No caso das NpAg obtidas neste trabalho, verificou-se que elas apresentaram um
tamanho menor do que 30 nm (Figura 35). Dessa forma espera-se que essas
nanopartículas apresentem uma atividade antimicrobiana eficaz.
A forma das nanopartículas é um outro parâmetro que também influencia a sua
atividade antimicrobiana.79,99 Como exemplo,79 destaca-se que NpAg triangulares
apresentaram um efeito bactericida mais significativo contra E. coli. Apesar dessa
relevância na atividade antibacteriana, nesse trabalho não foi investigado o formato das
NpAg.

107

Resultados e Discussão
_____________________________________________________________________________________

4.8.2 Avaliação da atividade antimicrobiana
das membranas híbridas contendo NpAg

A concentração de NpAg também é um fator muito importante na eficiência de
sua ação antimicrobiana. No entanto, de acordo com a literatura,79 a correlação entre o
efeito bactericida e as concentrações de NpAg é dependente da classe bacteriana. Por
exemplo, Franci et al.79 reporta que E. coli é inibida em baixas concentrações, enquanto
os efeitos inibitórios sobre o crescimento de S. aureus foram pouco significativos.
Também relatam79 que, apesar da P. aeruginosa ser mais resistente do que E. coli, o
crescimento de ambas foi inibido em concentrações acima de 75 g/mL.
No caso da incorporação de NpAg em materiais projetados para aplicações
biomédicas, a concentração dessas nanopartículas é extremamente relevante, pois, além
de influenciar sua atividade antimicrobiana, elas são tóxicas para células de mamíferos
em elevadas concentrações. Wu et al.99 observaram que sistemas híbridos formados por
celulose bacteriana e NpAg, nas concentrações 18, 30 e 45 mg/100 cm 2 de amostra,
apresentaram atividade antibacteriana contra E.coli, S. aureus e P. aerugionosa e ainda
permitiram a adesão e crescimento de células epidérmicas sem citotoxicidade.
Em termos do tecido ósseo, verificou-se que nenhuma citotoxicidade induzida
pela presença de NpAg em concentração de 10 µg / g contra osteoblastos humanos após
incubação por 24 e 168 horas.80 No entanto, a inibição da proliferação de osteoblastos
causada por NpAg começou em uma concentração de 10 µg / g após 21 dias.80 Dessa
forma, verifica-se que impacto dessas nanopartículas na viabilidade dos osteoblastos é
dependente da dose e do tempo.80 Por essa razão, durante a produção de materiais para a
regeneração óssea, é preciso que seja desenvolvido sistemas com liberação controlada de
NpAg para que não ocorra, com o tempo, um efeito citotóxico.99
Assim, neste trabalho, com base nas observações de Wu et al.99 e Pauksch et al.,80
a incorporação das NpAg nas blendas contendo colágeno hidrolisado e polissacarídeos a
2,5% (p/v) foi realizado a fim de ser alcançado as concentrações 0,5 e 5 mg/100 cm2 de
amostra, que devem ser não-citotóxicas ao osteoblástos e eficaz na ação antibacteriana.
Para isso, escolheu-se as membranas resultantes da incorporação de HAp pela
metodologia (Exp 1), pois foram os sistemas que apresentaram uma dispersão da fase
mineral mais homogenea, menor  e maiores resistência mecânica, s e p.
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Dessa forma essas membranas híbridas contendo as NpAg foram cortados em
discos com diâmetro de 1 cm, os quais foram utilizados nos ensaios de a atividade
antimicrobiana contra as bactérias E. coli, S. aureus e P. aeruginosa. Após 24 horas de
incubação, procurou-se monitorar a inibição bacteriana por meio da formação de halo em
torno dos dicos contendo NpAg, por meio da medida do diâmetro do espaço formado
entre a borda membrana e a borda do meio sólido de TSA (mm). De acordo com a
literatura,143 o diâmentro do halo de inibição, medido com auxilio de uma régua
milimétrica, é proprocional a sensibilidade do microrganismo contra o disco testado,
sendo que quanto maior o halo menor é a resistência da bactéria, ou seja, maior a ação
antimicrobiana.
Inicialmente, foram testadas as membranas contendo NpAg em uma concentração
0,5 mg/100 cm2. A figura 36 apresenta as fotografias das placas de petri resultantes do
ensaio da atividade antimicrobiana, que registraram o efeito da presença das NpAg sobre
o crescimento das bactérias E. coli, S. aureus e P. aeruginosa após 24 horas de incubação.
O efeito inibitório foi avaliado considerando como controle as membranas híbridas,
também resultantes da metodologia (Exp 45m), sem incorporação dessas nanopartículas
metálicas.

Figura 36 – Avaliação do efeito das NpAg, adicionadas a 0,5 mg/100 cm2 das membranas híbridas 2,5%
(p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas pela
precipitação in locu de HAp nos interstícios da matriz (Exp. 45m), contra bactérias E. coli, S. aureus e P.
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aeruginosa após 24 horas de incubação. Os índices “C” e “T” indicam, respectivamente, as membranas
híbridas sem e com incorporação das NpAg.

Analisando a figura 36, pode ser observado que a incorporação de NpAg em
concentração de 0,5 mg/100 cm2 das membranas híbridas, formadas tanto por quitosana
quanto -carragenana a 2,5% (p/v), não resultou na formação de halo de inibição, após
24 horas de incubação da amostra em contato com os meios sólidos em que foram
inoculados cada uma das três bactérias adotadas neste trabalho. Nesse caso, considera-se
que a ação antibacteriana das NpAg contra E. coli, S. aureus e P. aeruginosa pode ter
sido afetada, além do potencial zeta negativo, pela baixa concentração adotada, em
comparação com a adotada no trabalho de Wu et al.99
Verifica-se também, por meio da figura 36, que a presença dessas membranas
híbridas no meio sólido desencadeia na liberação de pigmentos. No caso, as membranas
híbridas, tanto o controle quanto as contendo NpAg, ocasionaram um stress na
sobrevivência e colonização dos microrganismos, acarretando em um aumento na
liberação de pigmentos coloridos, no caso esbranquiçado (E. coli), amarelado (S. aureus)
e esverdeado (P. aeruginosa); que podem ser ou catalisar a produção de substâncias
tóxicas que ocasione danos, por exemplo, em tecidos vivos e nos mecanismos de defesa
de um hospedeiro.
Vale ressaltar que a presença de proteínas e outras substâncias orgânicas na
composição do material pode promover a adsorção e replicação das bactérias sobre a
superfície da membrana híbrida, acarretando em infecções relacionadas com o
implante.76,77 No entanto, pode ser notado, a partir da figura 36, que, na presença das três
bactérias escolhidas, não ocorreu crescimento desses microrganismos na superfície das
membranas híbridas tanto sem quanto com incorporação das NpAg.
Nesse sentido, pode ser lembrado, a partir da literatura,78,144,145 que a quitosana se
destaca dentre os biopolímeros devido a capacidade das matrizes poliméricas formadas
por ela em ocasionar a morte de células bacterianas por contato. No entanto, por meio da
figura 36, não observou nenhuma ação antibacteriana associada a presença das
membranas híbridas contendo quitosana a 2,5% (p/v).
No caso das amostras testadas nesse ensaio antibacteriano, é importante pontuar
que, na metodologia (Exp 45 min), o fato de elevar o pH inicial ~ 2,7 até 9,5, devido a
difusão de NH3(g) no hidrogel, pode acarretar na desprotonação dos grupos NH2 (NH3+)
da quitosana, pois, como observado na figura 7B, esses grupos são protonados apenas na
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faixa de pH 3,75-6,72. Essa consideração é relevante para a esperada ação antibacteriana
promovida pela presença de quitosana, pois esse efeito é atribuído a ocorrência da
interação eletrostática entre esses grupos amina positivamente carregados com as
membranas celulares bacterianas.78 Portanto, apesar de ter sido utilizado praticamente a
mesma concentração adotada em outros trabalhos,144,145 as condições adotadas em (Exp
45m) para produção das membranas híbridas pode ter afetado o efeito antibacteriano da
quitosana.
Nesse sentido, destaca-se que para as membranas híbridas consideradas nesses
ensaios de atividade antimicrobiana, o efeito antibacteriano esperado deve ser associado
com a incorporação das NpAg às blendas biopoliméricas estudadas neste trabalho. Dessa
forma a concentração dessas nanopartículas foi aumentada cerca de 10 vezes para que
fosse alcançado a quantidade de 5 mg / 100 cm2 de membrana híbrida. A figura 37
apresenta a fotografia das amostras resultantes. Em comparação com os controles,
constituídos pela mesma membrana híbrida sem adição das nanopartículas, pode ser
observado que o aumento da concentração de NpAg na membrana híbrida ocasionou em
uma mudança significativa em sua coloração, evidenciando a dispersão dessas
nanopartículas por toda matriz biopoliméricas.

Figura 37 – Comparação das fotografias das membranas híbridas 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5%
(p/v) polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas pela precipitação in locu de HAp nos interstícios
da matriz (Exp. 45m), antes e após a incorporação de NpAg a 5 mg/100 cm2 de membrana.

Posteriormente, essas amostras foram testadas sobre o crescimento das bactérias
E. coli, S. aureus e P. aeruginosa após 24 horas de incubação. A figura 38 apresenta o
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registro do efeito da presença das NpAg por meio de fotografias das placas de petri
resultantes desse ensaio da atividade antimicrobiana. O efeito inibitório foi avaliado
considerando a comparação com o controle, amostras sem incorporação dessas
nanopartículas metálicas.
Analisando a figura 38, pode ser observado que a incorporação de NpAg em
concentração de 5 mg/100 cm2 das membranas híbridas, formadas tanto por quitosana
quanto -carragenana a 2,5% (p/v), resultou na formação de halo de inibição, após 24
horas de incubação dessas membranas híbridas em contato com os meios sólidos em que
foram inoculados cada uma das três bactérias adotadas nesse ensaio. Nesse caso,
verificou-se que a ação antibacteriana das NpAg, contra E. coli, S. aureus e P. aeruginosa,
incorporadas nessas amostras é, apesar do potencial zeta negativo, de fato dependente da
concentração. Além disso, nota-se que houve formação de halo utilizando uma
concentração menor do que a mínima considerada no trabalho de Wu et al.99 (~18 mg/100
cm2 de membrana híbrida).
Essa distinção pode estar associado com o tamanho e forma dessas nanopartículas.
Em termos do tamanho, destaca-se que Wu et al.99 relataram que o tamanho de partícula
de mais de 75% da população de NpAe estava na faixa de 10-30 nm. Neste estudo, por
meio da figura 35, foi mostrado que 74% das partículas possuem um tamanho médio de
8,2 nm e 24% delas apresentam um tamanho médio de 3,8 nm. Portanto, a obtenção de
NpAg menores neste trabalho favoreceu, de fato, a ocorrência da ação antibacteriana em
concentrações menores, tando em vista a sua maior relação entre a área superficial e o
volume que favorece a capacidade dessas nanopartículas de penetrar a membrana ceular
das bactérias usadas nesse ensaio.
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Figura 38 – Avaliação do efeito das NpAg, adicionadas a 5 mg/100 cm2 das membranas híbridas 2,5%
(p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas pela
precipitação in locu de HAp nos interstícios da matriz (Exp. 45m), contra bactérias E. coli, S. aureus e P.
aeruginosa após 24 horas de incubação. Os índices “C” e “T” indicam, respectivamente, as membranas
híbridas sem e com incorporação das NpAg.

Em termos da formação de halos, destaca-se que o seu diâmetro foi medido com
auxílio de uma régua milimétrica em 5 pontos diferentes para o cálculo médio. Assim, os
tamanhos médios dos halos de inibição gerados pela ação das NpAg em concentração de
5 mg/100 cm2 das membranas híbridas, contra E. coli, S. aureus e P. aeruginosa, são
apresentados na figura 39.
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Figura 39 – Tamanho médio do diâmetro do halo de inibição formado a partir da ação antibacteriana das
NpAg, adicionadas a 5 mg/100 cm2 das membranas híbridas 2,5% (p/v) colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v)
polissacarídeo, quitosana ou -carragenana, obtidas pela precipitação in locu de HAp nos interstícios da
matriz (Exp. 45m), contra bactérias E. coli, S. aureus e P. aeruginosa após 24 horas de incubação.

No caso das matrizes contendo quitosana a 2,5% (p/v) observaram-se halos com
tamanhos médio de 2,7 + 0,3 (E. coli), 2,4 + 0,4 (S. aureus) e 1,9 + 0,3 (P. aeruginosa)
mm. Já para as membranas compostas por k-carragenana a 2,5% (p/v) verifica-se a
ocorrencia de halos com tamanhos médio de 3,5 + 0,7 (E. coli), 3,9 + 0,7 (S. aureus) e
3,7 + 0,8 (P. aeruginosa) mm.
No estudo de Wu et al.99, nota-se que as amostras contendo NpAg em uma
concetração de ~45 mg/ 100 cm2 resultaram nas melhores resposta em termos da ação
antibacteriana, tendo vista a obtenção dos maiores, em comparação com os obtidos para
membranas híbridas contendo concentrações menores de nanopartículas, halos de
inibição, que variaram de 1,5-2,4 mm. Dessa forma, pode ser observado que os tamanhos
médios dos halos formados no ensaio das amotras contendo NpAg a 5 mg/100 cm2 das
membranas híbridas estão dentro ou acima da faixa de diâmetro reportada por Wu et al.99
De acordo com a literatura,99 ligeiras diferenças entre as atividades antibacterianas
observadas contra cada uma das bactérias podem ser atribuídas, provavelmente, à
diferença na parede celular entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. No entanto,
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neste estudo esse fator não é preponderante uma vez que as NpAg sintetizadas
apresentaram um potencial zeta negativo. Contudo, ao ser analisado a figura 39, observase dentro da resposta de cada microrganismo a presença das nanopartículas, que há uma
significativa diferença entre as membranas híbridas testadas. No caso, pode ser verificado
que as matrizes contendo quitosana a 2,5% (p/v) resultaram em halos com tamanhos
médios menores do que os obtidos para as amostras compostas por -carragenana também
a 2,5% (p/v). Esse aspecto é relevante, visto que quanto maior o halo, maior a ação
antibacteriana. Entretanto, essa distição pode ser atribuída a diferenças do controlo de
liberação das NpAg por essas matrizes. Por essa razão, esse é uma parametro relevante a
ser analisado.

4.8.3 Estudo da liberação das NpAg a 37°C por
Espectroscopia UV/VIS

O uso de hidrogéis para o desenvolvimento de sistemas de liberação controlada
permiti a liberação progressiva de substâncias químicas, de modo a assegurar a sua
presença prolongada, favorecendo, assim, a sua concentração e consequentemente sua
atuação por um período de tempo longo.146 Além disso, o uso de sistemas de liberação de
substâncias químicas controladas diminui consideravelmente os riscos da superdosagem,
evitando, principalmente, efeitos citotóxicos nos tecidos dos indivíduos.99,146
Após a incorporação do composto de interesse, os hidrogéis são desidratados, para
que as cadeias poliméricas que o compõem sejam comprimidas, retendo assim esse
composto em sua estrutura.146,147 Quando o sistema polimérico é colocado em contato
com a água, o que o intumescimento da rede polimérica, ou seja, a absorção de água
expande estas cadeias, o que permite, assim, a liberação do composto aprisionado.146,147
Como a hidratação do hidrogel ocorre lentamente, as substâncias devem ser liberadas de
modo controlado para o meio.146,147
Dessa forma, buscou-se avaliar a liberação das NpAg através da imersão das
membranas híbridas, contendo colágeno hidrolisado e polissacarídeos a 2,5% (p/v),
obtidas pela metodologia (Exp 45m), as quais continham uma concentração inicial de
nanopartícula de 5 mg/100 cm2 de amostra. A liberação das NpAg foi acompanhada por
espectrometria de absorção na região do Ultravioleta-Visível. A Tabela 8 apresenta a taxa
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de liberação dessas nanopartículas após 1, 3, 5, 18, 20 e 24 horas de imersão em água a
37°C.
Tabela 8 – Cálculo da concentração de NpAg liberada pelas membranas híbridas durante imersão em água
a 37°C.

Equação: y = 35425x + 0,0065 (R=0,99979998)
2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado + 2,5% (p/v) Quitosana
Concentração Concentração
Absorbância
Taxa de
de NpAg
de NpAg
Tempo (H)
liberação
liberada
liberada
em 390 nm
-1
-2
(%)
(mol.L )
(mg.cm )
1

0,00704

1,5244 . 10-8

2,4695 . 10-6

0,0049

3

0,03077

6,8519 . 10-7

1,1100 . 10-4

0,2220

5

0,03992

9,4329 . 10-7

1,5281 . 10-4

0,3056

18

0,11139

2,9609 . 10-6

4,7966 . 10-4

0,9593

20

0,14879

4,0167 . 10-6

6,5070 . 10-4

1,3014

24

0,19935

5,4439 . 10-6

8,8191 . 10-4

1,7638

2,5% (p/v) Colágeno hidrolisado+ 2,5% (p/v) -Carragenana

Tempo (H)

Absorbância
em 390 nm

Concentração
de NpAg
liberada
(mol.L-1)

Concentração
de NpAg
liberada
(mg. 100 cm-2)

Taxa de
liberação
(%)

1

0,183

4,9824 . 10-6

0,0008

1,6142

3

0,26155

7,1997 . 10-6

0,0012

2,3327

5

0,36304

1,0065 . 10-5

0,0016

3,2610

18

0,69551

1,9450 . 10-5

0,0032

6,3018

20

0,70574

1,9739 . 10-5

0,0032

6,3954

24

0,95999

2,6916 . 10-5

0,0044

8,7208

Analisando os dados mostrados na tabela 8, observa-se que após 24 horas de
imersão, as membranas híbridas contendo quitosana exibiram uma taxa de liberação de
NpAg menor em comparação às apresentadas pelas membranas compostas por carragenana.
Wu et al.99 reportam que a taxa de liberação NpAg observada, para os materiais
híbridos formados entre as NpAg, em concentração variando entre 18-45 mg.100cm-2, e
a celulose bacteriana, foi de 16,5% em 72 horas. Além disso, os autores observaram que
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mesmo com baixa taxa de liberação, as taxas de ação antibacteriana foram significativas
com redução de mais de 99% contra E. coli, S. aureus e P. aeruginosa. Portanto, uma
taxa de liberação mais lenta, além de resultar em um efeito antibacteriano, evita um efeito
citotóxico nas células dos indivíduos. Em comparação a esse perfil relatado por Wu et
al.99, verifica-se que as taxas observadas para as membranas deste trabalho, apesar da
menor concentração incorporada a matriz biopolimérica, também apresentam uma taxa
de liberação lenta em 24 horas e uma ação antibacteriana significativas contra E. coli, S.
aureus e P. aeruginosa, como observado nas figuras 38 e 39.
No caso das membranas híbridas, foi observado a partir dos dados reportados nas
tabelas 5 e 6, que a incorporação de HAp pela metodologia (Exp 45) resultou em um
aumento significativo da capacidade a absorção de água e uma redução na taxa de
degradação apenas para as membranas contendo quitosana a 2,5% (p/V). No caso das
membranas híbridas contendo -carragenana, obtidos pela mesma metodologia, além de
não ocorrer um aumento significativo da taxa de absorção de água, foi observado um
aumento na taxa de degradação, tendo em vista um controle inadequado sobre as
propriedades de intumescimento desses hidrogéis reticulados por interações iônicas. No
caso do estudo de liberação de NpAg dessas amostras, a presença da água absorvida na
matriz biopolimérica deve romper a interações que a estabilizam acarretando, assim, na
sua degradação e, consequentemente, na liberação rápida e de concentrações maiores de
NpAg no meio. Por essa razão, justifica-se o motivo pelo qual, na figura 39, foi observado
que para as amostras contendo -carragenana a obtenção de halos de inibição com
diâmetros maiores em comparação com os obtidos para as membranas compostas por
quitosana.
No entanto, em termos da aplicação dessas membranas na regeneração óssea, essa
baixa estabilidade e maior degradação das amostras contendo -carragenana em fluidos
com características predominantemente polares, pode resultar em um efeito citotóxico
nas células do tecido ósseo, como o osteoblasto, em decorrência da liberação não
controlada das NpAg. Por essa razão, considera-se que a membrana híbrida composta por
quitosana deve ser a mais indicada para o desenvolvimento de sistemas de regeneração
óssea que exibam a possibilidade de evitar e combater processos inflamatórios na
interface tecido/implante associados com a presença de microrganismos a partir da
liberação controlada in situ de agentes antimicrobianos, como as NpAg.
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5 Conclusão
O desenvolvimento desse estudo permitiu sintetizar e caracterizar membranas
biopoliméricas híbridas obtidas partir da incorporação de fosfato de cálcio a uma matriz
composta por colágeno hidrolisado e polissacarídeos.
Foram inicialmente sintetizadas partículas de fosfatos de cálcio a partir da mistura
de CaCl2 + H3PO4 exposta a atmosfera de NH3(g) e CO2(g). A precipitação e composição
das partículas foi acompanhada em função do pH, na presença e ausência de
biopolímeros. Na presença da fase orgânica hidroxiapatita foi obtida em pHs menos
básicos evidenciando a influência da matriz na concentração de supersaturação.
A inserção de partículas na matriz polimérica para obtenção das membranas
híbridas foi realizada por 3 metodologias: 1) crescimento da fase mineral in locu por meio
da exposição dos hidrogéis a atmosfera de NH3(g) e CO2(g); 2) adição de partículas
previamente sintetizadas em nosso laboratório; e 3) adição de hidroxiapatita bovina
comercial. Através das análises de FTIR, Raman, MEV e DRX atestou-se a efetividade
da incorporação da fase mineral pelas metodologias adotadas neste trabalho e a
bioatividade das membranas após 30 minutos de imersão no SBF. Este teste revelou que
membranas bioativas foram obtidas apenas com a presença da fase mineral.
Entretanto, verificou-se que as membranas híbridas obtidas pelas metodologias
(Exp 45m), (HApS 0,01g) e (HApB 0,01g) apresentaram morfologia organizada e
homogênea, além de se mostrarem mais seletivos à precipitação exclusiva de HAp após
sua exposição ao SBF. A metodologia (Exp 45m) mostra-se vantajosa, pois a precipitação
lenta guiada pela estrutura organizada do hidrogel favorece a obtenção de membranas
com partículas homogeneamente distribuídas em toda sua estrutura. Os resultados de
DRX após a exposição a SBF indicam que essas membranas apresentaram maior seletiva
à precipitação de HAp.
Em termos da metodologia (Exp 45 min), a concentração dos polissacarídeos com
diferentes grupos funcionais influenciou a nucleação e crescimento de cristais de HAp,
pois, devido às diferentes interações entre as fases orgânica e mineral.
Em relação às propriedades mecânicas, pode-se verificar que os parâmetros
módulo de Young, elongação e tensão são fortemente influenciados pela presença do
polissacarídeo na blenda, metodologia adotada para a incorporação e concentração da fase
mineral. Observou-se que, na ausência de mineral, as membranas compostas por 118
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carragenana apresentaram módulo de Young maior em comparação ao obtido para as
constituídas pela quitosana, pois as interações eletrostáticas entre os Ca2+ e os grupos
sulfato presente na estrutura da -carragenana, promovem ordenamento das cadeias desse
polissacarídeo formando uma rede tridimensional com elevada coesão. Em relação à
metodologia e, consequentemente, a quantidade de partículas utilizada para incorporar a
fase mineral a matriz biopolimérica, verificou-se, novamente, que a (1) precipitação in
locu nos interstícios da fase orgânica (Exp 45m) e a adição de (HApS 0,01g) ou (HApB
0,01g) resultaram em um sistema híbrido que apresentaram os mais elevados módulos de
Young em relação as matrizes sem incorporação da fase mineral. Este resultado corrobora
os de micrografias eletrônicas, uma vez que a dispersão homogênea da fase mineral deve
resultar em membranas com propriedades mecânicas aprimoradas. Como consequência,
esses híbridos apresentaram maior resistência para sofrer deformações, exigindo tensão
maior para tracionar o sistema. Em decorrência do módulo de Young mais elevado, as
membranas apresentam faixa de elongação relativamente baixa, de 8 a 15%, mas o efeito
de reforço e a relativa flexibilidade desses materiais híbridos favorece o seu uso na
regeneração do tecido ósseo. Em relação à composição da matriz orgânica, observou-se
também que as propriedades mecânicas são fortemente influenciadas pela presença e pela
concentração do polissacarídeo, indicando uma vantagem no emprego de uma blenda
polimérica no desenvolvimento do sistema híbrido, uma vez que a rigidez do material é
maior para as maiores concentrações de polissacarídeos.
A caracterização das membranas biopoliméricas obtidas sem incorporação da fase
mineral, grupo controle, permitiu avaliar a influência do polissacarídeo nas propriedades
de intumescimento, degradabilidade, molhabilidade e S. O fato da quitosana, diferente
da -carragenana, ser pouco solúvel em soluções neutras e alcalinas, resultam em
membranas com menor taxa de absorção de água, menor degradabilidade em PSB, maior
 com água e maior contribuição da SD na S. No caso desses três últimos parâmetros,
destaca-se que os diferentes grupos funcionais desses polissacarídeos presentes na
superfície desses materiais influencia a S e molhabilidade dessas amostras pela água.
Em termos da incorporação da fase mineral, foi verificado que a presença da HAp
nos interstícios da blenda biopoliméricas resultou, para ambas as blendas, em aumento da
taxa de absorção de água, redução da degradabilidade em PBS, redução do  com água e
maior contribuição da Sp em associação com o aumento da S. A partir desses
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parâmetros, pode-se destacar que o aumento da hidrofilicidade e da S com a síntese das
membranas híbridos são aspectos relevantes na aplicação desse material em sistemas de
regeneração óssea, pois resulta em uma melhor adesão e proliferação celular, favorecendo
os primeiros eventos que ocorre na superfície implantada durante o processo de
calcificação e formação óssea.
Esses dois aspectos são influenciados pelo tipo de metodologia adotada para a
incorporação da fase inorgânica, visto que os maiores aumentos foram observados para
as membranas resultantes pela metodologia (Exp 45m). Nesse caso, a precipitação lenta
e guiada pela matriz biopoliméricas do hidrogel resulta em uma dispersão homogênea da
fase mineral, favorecendo uma maior interação entre as fases orgânica e inorgânica e
adição de novos grupos polares na superfície, o que, consequentemente, facilita a
penetração da água. Outro fator relevante considerado, é que nessa metodologia não
quantificou-se a precipitação de mineral, pois ela pode ser maior do que 0,01g, a
considerada nas outras metodologias, o que pode favorecer o aumento da hidrofilicidade
e S. Além disso, foi observado distinções desses aspectos em termos das blendas
utilizadas na síntese das membranas híbridas por (Exp 45m), o que foi associado a
formação de diferentes quantidades de HAp nas membranas híbridas, sendo maior na
presença de quitosana do que na de -carragenana, visto que na matriz composta pelo
segundo deve ocorrer menor disponibilidade de Ca2+ para formação da fase mineral pelo
fato de parte desses íons estarem atuando na estabilização de suas cadeias biopoliméricas.
Foi verificado que a incorporação de HAp melhorou a estabilidade e integridade
das membranas híbridas em PBS, tendo em vista a redução da taxa de degradação. No
caso da matriz contendo -carragenana foi observado que, além de sua boa solubilidade
em fluidos com características predominantemente polares, o fato dessa matriz
biopolimérica ser reticulada por meio de interações eletrostática resulta em sistemas
instáveis e com elevada taxa de degradação mesmo com a adição de fase mineral, devido
ao rompimento das interações intra e intermoleculares com intumescimento do sistemas
e, também, a troca incontrolável de íons com outros cátions do meio fisiológico
circundante. Esse comportamento das membranas compostas por -carragenana a 2,5%
(p/v) explica o efeito citotóxico observado nas culturas com osteoblastos após 72 horas
de incubação, visto que não há uma superfície estável para que ocorra a adesão e
proliferação celular, primeiros eventos do processo de osseointegração.
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O aumento da concentração de colágeno hidrolisado resulta em membranas com
taxa de degradação maiores e propriedades superficiais inferiores em comparação com
sistemas contendo essa proteína desnaturada e os polissacarídeos com a mesma
concentração de 2,5% (p/v). Devido a isso, os sistemas com colágeno hidrolisado a 3,5%
(p/v) resultaram em uma viabilidade de osteoblastos menor em comparação aos sistemas
obtidos a partir da concentração 2,5% (p/v). Além disso, o aumento da taxa de
degradação, devido ao fato dessa proteína desnaturada apresentar boa solubilidade em
fluidos com características predominantemente polares, pode ocasionar um efeito
citotóxico, principalmente para matriz contendo -carragenana, devido instabilidade e
falta de integridade da amostra no meio em que os osteoblastos foram cultivados.
Dessa forma, devido ao fato das membranas contendo colágeno hidrolisado e
quitosana a 2,5% (p/v) não apresentarem efeito citotóxico após 24 e 72 horas de incubação
em cultura de osteoblasto, assume-se que, a partir de todos os resultados obtidos nesta
dissertação, que os sistemas híbridos compostos por essa blenda e obtidos por (Exp 45m)
podem, potencialmente, ser usadas como membranas de regeneração tecidual guiada
temporária em defeitos ósseos.
Além disso, a incorporação de NpAg pode favorecer a sua aplicação na
regeneração óssea, pois permite a possibilidade de evitar e combater processos
inflamatórios na interface tecido/implante associados com a presença de microrganismos.
Essas matrizes híbridas contendo NpAg, devido a sua menor taxa de degradabilidade, se
apresentaram como sistemas de liberação controlada, que evita um efeito citotóxico,
dessas nanopartículas exibindo uma ação antibacteriana contra as bactérias Escherichia
coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. No entanto, o seu efeito
antibacteriano, apesar de um potencial zeta negativo, se mostrou dependente do tamanho
de partícula e da concentração de NpAg incorporada a matriz biopolimérica dos sistemas
híbridos estudados.
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