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Resumo 
 
Há mais de 50 anos cimentos ósseos à base de polimetilmetacrilato (PMMA) vêm sendo utilizados 
em ortopedia na fixação de implantes metálicos ou como substitutos ósseos devido a sua excelente 
biocompatibilidade, baixo custo, moldabilidade e estabilidade mecânica logo após a implantação. 
Apesar de suas inúmeras vantagens e amplo uso, muitos estudos reportam soltura asséptica deste 
implante após implantação. De fato, os cimentos ósseos à base de PMMA não são bioativos, o que 
ocasiona a formação de uma camada de tecido fibroso ao redor do implante e consequentemente 
sua soltura. Além disso, durante a polimerização esse material pode atingir temperaturas altas o 
suficiente para ocasionar necrose em tecidos adjacentes. Finalmente, sua resistência superior à de 
ossos trabeculares pode diminuir a remodelação e densidade óssea, levando ao enfraquecimento 
deste tecido. Nesse sentido, pesquisas intensas vêm sendo realizadas visando melhorar as 
propriedades mecânicas, térmicas e biológicas deste material. Com este fim, este estudo propôs o 
desenvolvimento de um cimento ósseo poroso à base de PMMA carregado com nanopartículas de 
hidroxiapatita substituída por Sr2+ (nomeado Ca-Sr-HA). Esse material cerâmico apresenta 
conhecida bioatividade, e íons Sr2+ são conhecidos por regular a atividade de osteoblastos e 
osteoclastos. Ainda, a adição de poros ao material pode diminuir sua resistência para valores mais 
próximos do osso e fornecer a microarquitetura necessária para vascularização, adesão e 
proliferação celular, e consequentemente, crescimento de tecido ósseo no bulk e na interface 
cimento-osso. A princípio, hidroxiapatita substituída por diferentes porcentagens molares de Sr2+ 
(0-100% Sr2+) foi sintetizada e tratada termicamente a 600°C para posterior incorporação nos 
cimentos de PMMA. Os padrões de difração de raios-X (DRX) evidenciaram picos relacionados à 
HA para 0% de Sr2+ com conversão total para fase pura indexada estrôncio apatita em 100% Sr2+. 
O maior conteúdo de íons Sr2+ na estrutura cristalina da HA ocasionou aumento nos parâmetros 
de rede e na distância interplanar deste mineral como resultado do maior tamanho do íon, assim 
como evidenciado por DRX. Adicionalmente, essas nanopartículas apresentaram morfologia 
esférica com valores negativos de potencial zeta para todas as porcentagens molares de Sr2+, o que 
pode estimular maior adesão de proteínas e melhor proliferação celular. Após a incorporação de 
Ca-Sr-HA na matriz de PMMA, imagens de MEV e microtomografia computadorizada (micro-
CT) mostraram que as partículas estavam localizadas preferencialmente na superfície dos poros o 
que permitiu que a matriz atuasse na liberação controlada de Sr2+ em PBS e meio de cultura, em 
concentrações variando de 20 a 210 mg/L. Essa ampla faixa de concentração está dentro da faixa 
terapêutica desses íons para o tratamento de osteoporose. Ainda, a análise por micro-CT confirmou 
a porosidade aberta e a interconectividade dos poros, características essenciais para a nutrição, 
proliferação e migração celular. Os testes biomecânicos do cimento evidenciaram módulo de 
Young comparável ao osso esponjoso, indicando que este material imita as propriedades mecânicas 
desse tecido, reduzindo o risco de fraturas nos ossos adjacentes e o afrouxamento asséptico pela 
formação da camada de tecido fibroso. Ainda, o tempo de cura e a temperatura de polimerização 
não foram alterados pela presença de partículas e estavam de acordo com as exigências da ISO 
5833. Aumento na bioatividade in vitro na presença de maiores quantidades de íon Sr2+ foi revelada 
pela formação de uma camada de apatita na superfície do cimento após a exposição ao fluido 
corporal simulado. Finalmente e mais interessante, as amostras não mostraram efeitos de 
citotoxicidade em culturas de osteoblastos e tendência no aumento da proliferação celular com 
aumento da concentração de Sr2+ liberado foi observada. Esse conjunto de dados confirma que 
esses materiais podem ser potencialmente aplicados como substitutos ósseos.  
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Abstract 
 
For more than 50 years, polymethylmethacrylate (PMMA)-based bone cement has been used in 
orthopedics to fix metal implants and as bone substitutes due to its excellent biocompatibility, low 
cost, moldability, and high mechanical stability after implantation. Despite its widespread use and 
numerous advantages, many studies report aseptic loosening of the material after implantation. In 
fact, PMMA bone cement is not bioactive, causing the formation of a fibrous layer around the 
implant and consequently loosening. Moreover, during polymerization, this material can achieve 
temperatures high enough to cause necrosis in adjacent tissues. Finally, its resistance higher than 
spongy bone can decrease bone remodeling and density, leading to the weakening of this tissue. In 
this sense, intense research has been performed to improve mechanical, thermal and biological 
properties of this material. In this sense, this study proposed the development of a PMMA-based 
porous bone cement loaded with strontium-substituted hydroxyapatite nanoparticles (Ca-Sr-HA). 
This ceramic material presents well described bioactivity, and Sr2+ ions are known to regulate the 
activity of osteoblasts and osteoclasts. Also, addition of pores to the material can decrease its 
resistance to values closer to the bone and provide the microarchitecture necessary for 
vascularization, adhesion and cell proliferation, and consequently, bone tissue growth in the bulk 
and at the bone-cement interface. At first, HA replaced by different molar percentages of Sr2+ (0-
100% Sr2+) was synthesized and heat treated at 600°C for later incorporation into PMMA cements. 
X-ray diffraction patterns showed HA-related peaks for 0% Sr2+ with total conversion for 
strontium apatite at 100% Sr2+. The higher content of Sr2+ ions in the crystalline structure of HA 
caused an increase in the cell lattice parameters and in the interplanar distance of this mineral as a 
result of the larger size of this ion, as evidenced by XRD. Additionally, these nanoparticles showed 
spherical morphology with negative values of zeta potential for all molar percentages of Sr2+, which 
can stimulate higher protein adhesion and better cell proliferation. After Ca-Sr-HA incorporation 
into PMMA matrix, SEM and computerized microtomography (micro-CT) images showed that the 
particles were preferentially located at the surface of the pores, which allowed the matrix to act in 
the controlled release of Sr2+ in PBS and in growth medium, at concentrations ranging from 20 to 
210 mg/L. This wide range of concentrations is within the therapeutic range of Sr2+ doses for 
osteoporosis treatment. Also, micro-CT analysis confirmed the open porosity and interconnectivity 
of pores, which are essential features for cell nutrition, proliferation and migration. A porous 
surface is able to improve mechanical stability of the implant by mechanical interlocking of the 
cement to bone. Biomechanical tests of cement revealed Young's modulus comparable to spongy 
bone, indicating that this material mimics the mechanical properties of this tissue, reducing the risk 
of fractures in adjacent bones and aseptic loosening due to the formation of a fibrous tissue layer. 
Furthermore, setting time and polymerization temperature were not altered by the presence of 
particles and were in accordance with the requirements of ISO 5833. Increased bioactivity in vitro 
in the presence of higher content of Sr2+ was revealed by the formation of an apatite layer on the 
cement surface after exposure to the simulated body fluid. Finally, and more interestingly, the 
samples did not show cytotoxic effects on osteoblast cultures and presented tendency to increase 
cell proliferation with increased content of Sr2+ released. This set of data confirms that these 
materials can be potentially applied as bone-substitutes. 
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1.1. Entendendo a natureza do tecido ósseo 

As hélices da vida: o tecido ósseo como uma estrutura fractal.   

Ao longo da evolução, a natureza encontrou as organizações estruturais mais 

adequadas para obtenção de melhores propriedades biológicas1. Nesse sentido, o tecido 

ósseo desperta grande interesse devido à sua sofisticada estrutura hierárquica em diversas 

escalas de comprimento (nano-, micro-, mili- e centímetro)2 e sua composição química 

otimizada responsáveis por suas excepcionais propriedades mecânicas. Embora longe de 

ser totalmente entendido, o estado atual de conhecimento deste tecido revela pelo menos 

12 diferentes níveis de organização3, onde o bloco construtor elementar são fibrilas de 

colágeno mineralizadas4,5.  

Em nível molecular, o colágeno possui uma estrutura de tripla hélice com sentido 

direito, composta por três cadeias polipeptídicas, duas α1 e uma α2, cada uma formada por 

uma sequência repetitiva de aminoácidos (Gly-X-Y)n, onde as posições X e Y são ocupadas 

principalmente por prolina e hidroxiprolina6-9. O empacotamento repetido e escalonado de 

5 macromoléculas de colágeno ao longo do eixo de suas hélices origina estruturas 

supramoleculares tipo-helicoidal, nomeadas microfibrilas, que se interdigitam com 

estruturas vizinhas semelhantes formando as fibrilas9-11. Este escalonamento molecular 

exterioriza um padrão específico de bandas nas fibrilas, com uma região mais densa de 27 

nm denominada overlap e uma menos densa de 40 nm dita como região de gap, sendo esta 

última conhecida pela nucleação de fases amorfas precursoras do mineral ósseo mesmo na 

presença de inibidores12,13. 

A hierarquia em escala sub-micrométrica não é exclusiva para o colágeno e também 

ocorre no mineral ósseo3. A observação do conjunto cristalino formado por este mineral 

em diferentes projeções é marcada por três diferentes padrões: (i) um padrão filamentoso 

(filamentous motif, do inglês) originado pelos cristais levemente curvados e alinhados com o 

longo eixo das fibrilas de colágeno, apresentando mais de 100 nm de comprimento3,14; (ii) 

um padrão rendado (lacy motif) originado pelos cristais em paralelo, os quais possuem 5 nm 

de espessura e se encontram concentricamente curvados em torno de espaços vazios de 30 

a 50 nm3,14; e (iii) um padrão denso na forma de rosetas (rosette motif) originado pelo arranjo 

dos cristais em hélice orientada à esquerda3. A reconstrução tomográfica mostrou que esses 

três padrões são projeções da mesma estrutura tridimensional do mineral na matriz, onde a 
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entidade básica são partículas aciculares curvadas que se agregam lateralmente formando 

estruturas ainda maiores do tipo plaquetas, as quais podem apresentar uma leve rotação em 

relação ao seu eixo longitudinal ou formar pilhas características de 2 a 4 plaquetas. As 

próprias plaquetas ou seus agregados convergem formando superestruturas policristalinas, 

as quais excedem as dimensões laterais de uma fibrila de colágeno. Em vista disso, a 

mineralização não é mais dita como intrafibrilar ou extrafibrilar, mas sim descrita como 

uma mineralização contínua3.  

 
Figura 1. Morfologia e organização dos cristais do mineral ósseo na matriz óssea vista em 
diferentes orientações. A primeira coluna mostra a orientação das seções em relação a matriz. As 
colunas do meio mostram imagens de microscopia das seções realizadas. A terceira coluna 
esquematiza o modelo 3D do mineral ósseo visto nas diferentes projeções. (Imagem adaptada da 
referência 3).    

 

O produto final (fibrila mineralizada) forma matrizes com diferentes graus de 

isotropia através do alinhamento das fibrilas de colágeno mineralizadas (padrão ordenado)15 

ou sua desordem (padrão desordenado)16,17. Especificamente, o material ordenado origina 

super-estruturas na forma de feixes cilíndricos de até 3 µm que se auto-organizam 

paralelamente em camadas com ordem orientacional15,16. Cada camada se empilha com 

diferente orientação dos feixes cilíndricos em relação à anterior (chamado de plywood 

structure, do inglês)15-17 e o material desordenado preenche os espaços entre os feixes e as 
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camadas vizinhas como uma fase contínua16. Ainda, as lacunas e os canalículos dos 

osteócitos se encontram localizados exclusivamente no material desordenado4,16. Essa é a 

base das lamelas do tecido ósseo lamelar. Tridimensionalmente, uma única lamela apresenta 

de 3 a 7 µm de finura e é constituída por sub-lamelas contendo as camadas de feixes 

cilíndricos16.  

Em maior hierarquia, essas lamelas se organizam em ósteons ou pacotes lamelares 

dependendo do tipo ósseo e função. Nesse sentido, os pacotes lamelares são arranjos semi-

circulares de lamelas que tridimensionalmente originam as trabéculas características do osso 

trabecular18. Nessa estrutura, as fibrilas de colágeno ordenadas presentes nas lamelas se 

encontram em duas orientações preferenciais: orientadas com o longo eixo da trabécula e 

deslocadas deste eixo por volta de 30-40° ou 60-70°. Essa orientação reflete a organização 

das trabéculas em nível hierárquico maior, resultando em um ângulo médio entre as 

trabéculas de 30-40° ou 60-70° 19.  

Por sua vez, os ósteons (100 a 200 µm) representam a unidade estrutural majoritária 

do tecido cortical e são constituídos de lamelas concêntricas ao redor de um canal de 

Haversian com vasos sanguíneos17,18,20. Em contraste aos pacotes lamelares, nesta estrutura 

as fibrilas de colágeno ordenadas coexistem em dois tipos de arranjos através das lamelas, 

onde: (i) as fibrilas de colágeno oscilam suavemente em relação ao eixo longo do ósteon 

(referido como oscilating plywood, do inglês)17,21; e (ii) rotacionam em um ângulo constante 

em relação ao plano da camada vizinha gerando uma estrutura em hélice (referido como 

twisted plywood, do inglês)17,21,22. Este último arranjo é resultado da organização cristal líquido 

colestérica do colágeno6,22. De fato, ao realizar um corte perpendicular ao eixo da estrutura 

em hélice pode-se observar uma ordem nemática local, onde as fibrilas de colágeno não 

apresentam ordem posicional, entretanto, possuem ordem direcional de longo alcance6. Por 

outro lado, ao realizar um corte oblíquo em relação ao arranjo colestérico, um artefato visual 

de padrão arqueado é notável6,22. O arranjo colestérico é responsável pelo caráter 

anisotrópico das propriedades mecânicas do osso nesta escala, as quais variam de acordo 

com a direção de carga aplicada23. De modo interessante, os próprios ósteons se inclinam 

em relação ao eixo longo do osso originando sistemas helicoidais de baixo passo como 

resultado de uma adaptação a carga24,25.  



Introdução 

 

15 

 

 
Figura 2. (a) Visão lateral das fibrilas de colágeno no arranjo referido como oscilating plywood nos 
ósteons: as fibrilas realizam uma oscilação sinusoidal entre 0 e 30°; (b) visão lateral das fibrilas de 
colágeno no arranjo referido como twisted plywood nos ósteons: as fibrilas rotacionam em ângulo 
constante em relação as vizinhas; (c) estrutura helicoidal de um cristal líquido colestérico; (d) e (e) 
corte oblíquo mostrando um artefato visual arqueado como resultado da estrutura nomeada twisted 
plywood e (f) esquema da orientação helicoidal de um ósteon (tracejado mais escuro) na tíbia. 
(Imagem adaptada das referências: a e b21; c e d6, e22, f25).      

 

Por fim, em nível macroscópico, os diversos ossos do esqueleto são formados por 

diferentes razões de osso cortical e trabecular26, onde o primeiro atua como uma camada 

externa e o último pode atuar preenchendo o volume interno de alguns ossos, como nas 

vertebras, ou estar presente em apenas algumas partes, como nos ossos longos4. De maneira 

surpreendente, o tema helicoidal continua sendo observado nesse nível hierárquico, como 

exemplificado pelos sulcos e tuberosidade no eixo do úmero e pelas curvaturas da costela 

e da clavícula3.  

Esse estudo dos diferentes níveis de organização da estrutura óssea (Figura 3) 

esclarece que o padrão helicoidal ou torcido está presente em todos os níveis hierárquicos 

do osso, indicando que este tecido apresenta uma estrutura fractal, ou seja, estruturas 

menores se assemelham com as maiores ou com o osso como um todo3. Adicionalmente, 

esse padrão explica a combinação engenhosa de rigidez e tenacidade do tecido ósseo3, as 

quais exercem papel fundamental em suas funções, especificamente na proteção de 

estruturas vitais, resistência ao impacto, apoio e alavancagem de músculos5,18. 
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Figura 3. Esquema dos 12 níveis de organização hierárquica do tecido ósseo. Os ossos como um 
todo (XII) são compostos por diferentes razões de osso compacto (denso) e trabecular (poroso) 
(XI). Em mamíferos, o osso compacto e trabecular são geralmente constítuidos por osso lamelar, 
onde as lamelas encontram-se organizadas em ósteons e pacotes lamelares (X), respectivamente. 
As lamelas (IX) são formadas pelo empilhamento em diferentes orientações de camadas de feixes 
cilíndricos paralelos (verde), onde um material desordenado (azul) separa as camadas e os feixes 
vizinhos, como uma fase contínua. Os feixes cilíndricos (VIII) são super-estruturas originadas pela 
organização das fibrilas de colágeno mineralizadas (padrão ordenado). Similarmente, o material 
desordenado é formado por fibrilas de colágeno mineralizadas (VI), porém em um padrão 
desordenado (VII). As fibrilas de colágeno surgem através do empacotamento de microfibrilas (V), 
as quais são compostas por triplas-hélices de colágeno (IV) escalonadas, que por sua vez são 
formadas por cadeias peptídicas (III) com uma sequência repetitiva de aminoácidos (II). O 
componente inorgânico das fibrilas de colágeno mineralizadas (VI) também apresenta diferentes 
níveis de organização, sendo eles: agregados de mineral (V), pilhas de plaquetas (IV), plaquetas (III) 
e cristais aciculares (II). (Imagem adaptada da referência 3). 
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A surpreendente ação celular na formação de um tecido dinâmico.  

Apesar de aparentemente inerte, o osso está em constante processo de remodelação 

através de um equilíbrio coordenado entre os processos de reabsorção e formação óssea27. 

Esta dinâmica é fundamental no reparo de pequenos danos, renovação do esqueleto e 

manutenção da integridade mecânica28.  

O balanço necessário para a remodelação óssea está relacionado com a regulação na 

atividade de duas células principais: os osteoclastos e osteoblastos29. Os primeiros são 

grandes células multinucleadas de origem hematopoiética responsáveis pela reabsorção da 

matriz óssea calcificada em resposta a sinais físicos e hormonais. A formação dos 

osteoclastos (osteoclastogênese) é um processo complexo que envolve principalmente o 

fator estimulante de colônia de macrófagos (M-CSF) e o sistema regulador 

RANK/RANKL/OPG30, onde RANK é o receptor ativador do fator nuclear kappa B, 

RANKL é seu ligante e OPG é osteoprotegerina. O M-CSF se liga ao receptor de 

membrana c-Fms ativando diferentes vias de sinalização responsáveis pela proliferação e 

sobrevivência dos precursores osteoclásticos31. Por sua vez, o RANK é um receptor da 

superfamília TNF (fator de necrose tumoral) que se encontra na membrana dos precursores 

e dos osteoclastos diferenciados30. A interação de RANKL com este receptor é crucial para 

o processo de osteoclastogênese, promovendo a diferenciação dos precursores 

osteoclásticos e a ativação do processo de reabsorção pelos osteoclastos maduros31. A 

inibição da osteoclastogênese e o controle da reabsorção pode ser mediado por OPG, que 

devido à sua alta afinidade por RANKL previne a interação RANK/RANKL30,32. Grande 

parte da produção de M-CSF, RANKL e OPG no microambiente ósseo é realizada por 

células osteoprogenitoras e osteoblastos maduros30-32. O osteoclasto ativo inicia o processo 

de reabsorção da matriz óssea mineralizada através da formação de um compartimento 

fechado na área a ser degradada, onde são liberados prótons e enzimas proteolíticas 

responsáveis pela dissolução dos minerais ósseos e degradação da matriz orgânica, 

respectivamente31,33. 

Por sua vez, os osteoblastos são derivados de células-tronco mesenquimais e 

possuem papel fundamental na formação óssea através da síntese de matriz orgânica 

(osteóide) e posterior mineralização34. Em princípio, o fator de transcrição Runx2 é 

responsável por direcionar as células mesenquimais para linhagem osteoblástica e inibir as 
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demais27,35. Os pré-osteoblastos expressam alguns marcadores específicos desta linhagem, 

entretanto, ainda não possuem habilidade de produzir matriz óssea34. O desenvolvimento 

fenotípico dos osteoblastos passa por diferentes estágios até culminar nos osteoblastos 

maduros. Estes estágios podem ser classificados em: (i) proliferação celular e produção de 

matriz extracelular (MEC); (ii) desenvolvimento, organização e maturação da MEC; e por 

fim (iii) mineralização36. Cada etapa está relacionada com a expressão de marcadores 

específicos do processo de diferenciação celular, formação e mineralização da matriz. O 

primeiro estágio é marcado pela alta atividade mitótica relacionada com o processo de 

proliferação celular. Ainda, a expressão de componentes básicos da matriz, como o 

colágeno tipo I, também é observada. Em etapa posterior, aumento de atividade da enzima 

fosfatase alcalina é notável, a qual está associada com a hidrólise de fosfatos orgânicos e 

disponibilização de íons fósforos livres, os quais são importantes para o processo de 

mineralização. O início da mineralização está associado com a expressão de proteínas não-

colagenosas, especificamente a osteopontina e osteocalcina. Embora o mecanismo de ação 

destas proteínas ainda não tenha sido desvendado, estudos vêm mostrando que elas 

apresentam papel importante no processo de mineralização. Ratos que possuem o gene da 

osteopontina inativo apresentam uma razão mineral/osso menor, por sua vez, a inativação 

do gene da osteocalcina afeta o crescimento dos cristais de apatita37.   

Ao fim do processo de síntese da matriz mineralizada os osteoblastos podem seguir 

três destinos distintos: (i) ser embebidos na matriz óssea como osteócitos; (ii) ser 

transformados em osteoblastos inativos de superfície, nomeados células de revestimento 

ósseo; e (iii) sofrer apoptose38. 

Diversos fatores, sistêmicos ou locais, são responsáveis pelo controle das atividades 

dos osteoclastos e osteoblastos, como os mediadores inflamatórios (citocinas), fatores de 

crescimento e hormônios39. Alterações nestes fatores podem resultar em diferentes 

distúrbios, dentre eles a osteoporose, onde o processo de reabsorção é maior do que o de 

formação óssea, conduzindo na perda de massa, deterioração da microarquitetura deste 

tecido, e consequentemente, um aumento da fragilidade e risco de fraturas. 
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Figura 4. Representação das diferentes células presentes no tecido ósseo. Os osteoclastos são 
células multinucleadas derivadas de células-tronco hematopoiéticas, responsáveis pela reabsorção 
da matriz óssea mineralizada. Por sua vez, os osteoblastos são derivados de células-tronco 
mesenquimais e atuam no processo de formação óssea. Ao fim da produção da matriz mineralizada, 
os osteoblastos podem ser embebidos na matriz óssea como osteócitos, ser transformados em 
células de revestimento ou sofrer apoptose (Imagem adaptada da referência 29). 

 

1.2. O osso: uma fonte de inspiração na fabricação de biomateriais 

Embora a natureza do tecido ósseo permita que ele se autorregenere curando 

pequenas fraturas, algumas patologias congênitas e adquiridas, como traumas, tumores e 

deformidades, culminam em defeitos ósseos de tamanhos críticos que o corpo por si só 

não consegue reparar, tornando-se necessária a realização de intervenção cirúrgica40. A 

demanda por procedimentos ortopédicos decorrente dessas patologias e do maior 

envelhecimento populacional tem crescido, e nesse sentido, o campo dos biomateriais deve 

acompanhar por meio de materiais com melhores respostas biológicas após a implantação20. 

De um modo geral, os biomateriais devem apresentar alto grau de biocompatibilidade, com 

respostas adversas praticamente desprezíveis40,41.  

O sucesso do biomaterial está intimamente relacionado com a formação de uma 

interface biomaterial-osso, como resultado de diferentes mecanismos biológicos do 

processo de cicatrização. Após implantado, ele deve ser capaz de recrutar células 

precursoras do tecido hospedeiro e estimular sua diferenciação em células osteogênicas, 

dando início a osteogênese. Esta habilidade é chamada osteoindução. Ainda, o material 

deve ser osteocondutor, promovendo a formação óssea em sua superfície pelas células 

diferenciadas e osteoblastos pré-existentes. Os processos de osteoindução e osteocondução 
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culminam na osteointegração do implante, a qual possui importância crítica em termos de 

promover regeneração óssea funcional42,43.  

Em geral, a osteointegração de um biomaterial ao osso depende fundamentalmente 

de suas propriedades superficiais, as quais possuem papel crítico no controle das interações 

biomaterial-célula. Quando um biomaterial entra em contato com o sangue, as proteínas do 

plasma adsorvem em sua superfície. Essa etapa aparenta ser a mais relevante de todo o 

processo, uma vez que a adesão celular ocorre na verdade na camada de proteínas, e não 

na superfície do material propriamente dito. Nesse sentido, o tipo de proteína adsorvida 

pode ditar a resposta celular e consequentemente todo o processo de osteointegração. 

Especificamente, as proteínas fibronectina e vitronectina apresentam uma sequência de 

aminoácidos Arg-Gly-Asp (RGD) que é reconhecida pelos receptores transmembrana 

integrina44, conduzindo ao recrutamento inicial de células. Este receptor conecta o 

citoesqueleto das células na matriz extracelular, formando adesões focais. A adesão celular 

mediada por integrinas ativa uma cascata de vias de sinalização afetando a morfologia, 

proliferação e diferenciação das células43.  

Como a maior parte dos eventos descritos anteriormente ocorre na superfície dos 

materiais, propriedades superficiais como energia livre de superfície, carga superficial, 

composição química e topografia podem ser manipuladas a favor de melhor 

osteointegração45. A imobilização de biomoléculas naturais na superfície dos biomateriais 

vêm sendo uma alternativa corriqueira de melhorar as propriedades do material e mimetizar 

a matriz extracelular46. Dentre essas biomoléculas encontram-se colágeno47, pequenas 

sequências peptídicas como RGD48, fatores de crescimento49, entre outras. Destaque tem 

sido dado na manipulação da composição química com fosfatos de cálcio devido à 

semelhança deste mineral com a apatita biológica, abrindo possibilidade de se mimetizar a 

composição química do tecido ósseo. Ainda, estes minerais são capazes de aumentar a 

hidrofilicidade dos materiais, permitindo melhor molhabilidade e adsorção de proteínas e 

células in vivo. 

Outros fatores além dos já citados também são responsáveis por controlar as 

interações células-biomateriais, como por exemplo, as propriedades mecânicas. O papel 

desta propriedade vai além de fornecer resistência para o produto final implantado, estando 

também intimamente relacionado com o processo de diferenciação celular. O cultivo de 

células tronco-mesenquimais em matrizes de diferentes rigidezes está associado ao 
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comprometimento de diferentes linhagens celulares50. Em parte, este processo está 

relacionado com as adesões focais, as quais são responsáveis pela transmissão do sinal 

extracelular biofísico para o meio intracelular, como um sinal bioquímico. A variação das 

adesões focais em matrizes de diferentes rigidezes resulta na proliferação, espalhamento e 

diferenciação celular de diferentes linhagens51. Outros mecanismos de mecanotransdução 

também atuam neste processo43. Nesse contexto, materiais que mimetizem as propriedades 

mecânicas do osso são capazes de regular a osteogênese. Ainda, é sabido que implantes 

com rigidez maior que o osso são capazes de diminuir o estímulo mecânico recebido por 

este tecido, conduzindo a uma diminuição na densidade e na arquitetura óssea, o que resulta 

em um osso mais frágil (processo nomeado stress shielding, do inglês)52. Em vista disso, a 

criação de uma matriz com propriedades mecânicas semelhantes ao osso diminui as chances 

de falha do implante por stress shielding53.  

A habilidade osteoindutora dos biomateirais também está intimamente relacionada 

com a presença de poros na superfície e no bulk43. Uma estrutura porosa fornece a 

microarquitetura necessária para chegada de suprimentos celulares, população do 

biomaterial e vascularização, a qual é de extrema importância no processo de 

osteointegração42. A estrutura do material atua como um molde para a deposição de matriz 

pelos osteoblastos, levando ao contato íntimo entre o osso formado e o implante. O osso 

apresenta diferentes tamanhos de poros que vão de 1 µm até várias centenas de 

micromêtros. Cada poro apresenta uma função específica, onde os poros menores que 1 

µm interagem com proteínas, os menores que 20 µm são necessários para o crescimento de 

capilaridades e interações matriz-células e aqueles maiores que 150 a 400 µm, estão 

envolvidos com o processo de colonização e vascularização1. Assim, ao criar um biomaterial 

a porosidade hierárquica deve ser reproduzida visando aperfeiçoar o processo de 

regeneração. O tamanho dos poros não é a única variável que tem implicação direta na 

funcionalidade dos biomateriais, sendo a interconectividade destes diretamente relacionada 

com o aumento na proliferação e viabilidade celular em culturas in vitro54.  

A criação de biomateriais com estruturas altamente porosas confere a habilidade de 

hospedar substâncias bioativas e medicamentos para o aperfeiçoamento da regeneração 

óssea e tratamento de patologias, como osteoporose, tumores e doenças inflamatórias1,46. 

A administração sistêmica de fármacos está associada com a distribuição destas substâncias 

pelo corpo através da corrente sanguínea, tornando baixa a penetração no tecido desejado 
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e trazendo a possibilidade de toxicidade sistêmica55. Em contraste, a possibilidade de 

biomateriais liberarem fármacos localmente traz grandes avanços no que concerne a 

diminuição da concentração plasmática dos medicamentos e das chances de efeitos 

adversos. Ainda, esse tipo de administração garante mais facilmente a dose terapêutica no 

local de tratamento da patologia55,56. Além das vantagens proporcionadas pela liberação no 

local de implantação, os biomateriais também podem estar relacionados com uma liberação 

controlada, o que indica que as substâncias são liberadas com uma taxa especifica e por um 

período de tempo determinado. A taxa e a maneira como as substâncias são liberadas 

dependem diretamente da matriz (isto é, porosidade, área superficial específica e 

permeabilidade), da substância (tipo, quantidade e solubilidade) e das interações matriz-

substância55-57. Assim, esta estratégia traz a possibilidade de projetar os biomateriais não 

somente como guias para formação óssea, mas também como sistemas de liberação local 

controlada. 

Historicamente, os metais e suas ligas são considerados como padrão na fabricação 

de implantes em ortopedia devido à resistência a fadiga e estabilidade mecânica logo após 

a implantação58. Entretanto, a ineficiente osteointegração deste tipo de material ao osso 

leva à busca por biomateriais com melhores propriedades. Nesse sentido, cerâmicas 

bioativas, polímeros e compósitos destes dois surgem como alternativa. As cerâmicas são 

tipicamente materiais inorgânicos, como fosfatos de cálcio e os vidros bioativos, bem-

conhecidos por suas excelentes propriedades osteocondutoras, habilidade de se ligar 

diretamente ao osso e capacidade de melhorar o crescimento e diferenciação de 

osteoblastos. Parte das suas vantagens estão relacionadas com a natureza química 

semelhante ao mineral ósseo. Entretanto, apesar de suas ótimas propriedades biológicas, a 

natureza frágil deste material dificulta seu uso em aplicações de suporte de carga59-61. 

Materiais poliméricos são uma categoria interessante que têm grande destaque devido a 

capacidade de se criar biomateriais com diferentes formas, permeabilidade, rigidez e 

porosidade. Polímeros naturais como colágeno, quitosona, ácido hialurônico e alginato são 

biologicamente ativos e conduzem adesão e crescimento celular. A biodegrabilidade dos 

polímeros naturais permite que as células produzam sua própria matriz extracelular para 

substituir o polímero degradado. Apesar das vantagens citadas anteriormente, a taxa de 

degradação destes polímeros é de difícil controle, suas propriedades mecânicas são pobres 

e existe uma inerente dificuldade em produzir estruturas reprodutivas, tornando seu uso 
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um desafio44,60,62. Os polímeros sintéticos como poli(L-ácido láctico-co-ácido glicólico) 

(PLGA), policaprolactona (PCL), poliácido lático (PLA) e polimetilmetacrilato (PMMA) 

são uma alternativa versátil que superam os problemas descritos para os polímeros 

naturais50. Entretanto, estes ainda apresentam desvantagens como a baixa habilidade 

osteoindutora e bioatividade em comparação aos naturais62. A criação de compósitos 

orgânicos-inorgânicos utilizando cerâmicas e polímeros visa mimetizar o tecido ósseo e 

alcançar propriedades mecânicas e biológicas melhoradas44. Esses materiais vêm 

alcançando sucesso no processo de regeneração óssea e ultrapassam as propriedades de 

seus constituintes separados62. 

 

1.3. Cimento ósseo à base de PMMA: Um antigo material no futuro 

A história do PMMA teve início em 1901 com o estudo dos produtos de 

polimerização do ácido acrílico por Otto Rohm63. Em poucos anos, Otto fundou uma 

empresa baseado nos resultados de sua pesquisa, a qual foi responsável pela produção deste 

polímero em escala industrial e sua consequente difusão no mercado. O PMMA, um 

polímero termoplástico proveniente da polimerização do metilmetacrilato (MMA), se 

tornou bem-conhecido por suas propriedades excepcionais que combinavam transparência, 

resistência e flexibilidade64. Como resultado de suas características apropriadas, a primeira 

aplicação biomédica deste material ocorreu através da produção e reparo de dentaduras65. 

Pouco tempo depois, foi descoberto que a mistura do PMMA sólido com seu monômero 

líquido conduzia a formação de uma massa que podia ser manipulada e moldada, chamada 

de resina acrílica, o que levou ao uso praticamente universal dessas resinas na fabricação de 

dentaduras e dentes64. A massa formada enrijecia através da adição de peróxido de benzoíla 

e aquecimento da blenda a 100°C64. Nesse procedimento, o calor atua como catalisador da 

formação de radicais do peróxido de benzoíla, os quais atacam a dupla ligação (C=C) do 

monômero formando outro radical e dando início ao processo de polimerização. As cadeias 

poliméricas em crescimento se propagam através da combinação com mais moléculas de 

MMA livres até que praticamente todo o monômero seja convertido em polímero. 

Conforme ocorre o aumento das cadeias, a viscosidade do material também aumenta. A 

reação é terminada pela união direta entre duas cadeias poliméricas com radicais livres, 

levando ao endurecimento/cura do material66,67.    
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No período da Segunda Guerra Mundial este polímero foi utilizado como vidro 

acrílico na construção de cabines de aviões e periscópios de submarinos. 

Surpreendentemente, muitos pilotos tiveram seus olhos feridos por fragmentos do plástico 

acrílico e não apresentaram reações adversas, em constraste à maioria dos materiais, 

revelando a biocompatibilidade deste polímero68. Ainda em 1943, químicos alemães 

evidenciaram que a adição de uma amina terciária, como a N,N-Dimetil-p-toluídina, em 

conjunto com o peróxido de benzoíla conduzia ao enrijecimento da massa em temperatura 

ambiente64. De fato, a amina aromática atua como um ativador no processo de formação 

de radicais livres de peróxido de benzoíla66. Este processo é utilizado até os dias de hoje. 

Essas duas descobertas levaram a uma revolução na aplicação deste material no campo 

biomédico nos anos seguintes. Nesse sentido, o PMMA se tornou o primeiro material 

plástico utilizado na produção de lentes intraoculares, as quais anteriormente eram feitas de 

vidros. Ainda, o processo de cranioplastia, o qual era primordialmente realizado com placas 

metálicas, passou a ser feito majoritariamente com resinas acrílicas, as quais se moldavam 

ao defeito ósseo craniano69. 

A fabricação e emprego de próteses de cabeça femoral à base de PMMA para uso 

em osteoartrose teve início com Scales e Harshell70 e Juded e Juded71, em 1945 e 1951, 

respectivamente. Em pouco tempo, o uso do polímero excedeu a fabricação de implantes, 

tornando-se um material de fixação de próteses metálicas na sua forma em massa (resina 

acrílica), como um “rejunte”70. A principal inovação do uso de PMMA em prótese total de 

quadril foi evidenciada por Charnley em 196072, onde os componentes acetabulares e 

femorais metálicos utilizados em artroplastia foram fixados com a resina acrílica. Essa 

massa era capaz de melhorar a transferência de tensões locais entre o osso e a prótese 

metálica e preencher os espaços vazios entre estes componentes, aprimorando a fixação 

mecânica64. Este tipo de aplicação não tinha como função obter adesão entre o osso e a 

resina, mas sim atuar puramente como um “rejunte”, no qual a substância tipo-massa 

endurecia com o tempo e grudava os componentes ao seu redor, por este motivo, essas 

resinas acrílicas passaram a ser chamadas de cimentos ósseos72,73. A história do uso de 

PMMA como biomaterial esta resumida na Figura 5. 
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Figura 5. Uma breve história do cimento ósseo à base de polimetilmetacrilato. A história do 
PMMA se inicia em 1901 com o estudo dos produtos de polimerização do ácido acrílico por Otto 
Rohm. Em 1907, Otto fundou uma empresa (Rohm and Hass) que foi responsável por difundir 
este polímero pelo mercado. O PMMA ficou bem conhecido por suas propriedades excpecionais 
que combinavam transparência, rigidez e flexibilidade, e sua primeira aplicação biomédica foi na 
produção e reparos de dentaduras (1935). Em 1936, a empresa Kulzer descobriu que ao misturar 
o PMMA sólido com seu monômero líquido ocorria a formação de uma massa que enrijecia com 
o tempo através da adição de peróxido de benzoíla e calor. No período da Segunda Guerra Mundial, 
grande parte das cabines de aviões e periscópios de submarinos foram construídos com este 
polímero, e os pilotos que tiveram seus olhos atingidos por fragmentos deste plástico não sofrerem 
nenhum tipo de resposta inflamatória. Este acidente comprovou a biocompatibilidade deste 
material, o qual passou a ser aplicado na fabricação de lentes intraoculares e em cirurgias de 
cranioplastia. Após este evento, a utilização deste biomaterial na fabricação de próteses com fim 
ortopédico aumentou, até que em 1960, John Charnley realizou uma grande inovação no campo 
de artoplastias pela utilização da massa de polímero na fixação de componentes metálicos. Essa 
massa atuava como um “rejunte” que preenchia os espaços entre a prótese e o osso, e ficou 
conhecida como cimento ósseo.     

 

Embora sua descoberta e comercialização possuam longa data, o PMMA ainda é 

amplamente utilizado e cientificamente pesquisado em diversas áreas. Dentre a vasta gama 

de aplicações atuais encontram-se a fabricação de chips microfluídicos74-76, o preparo de 

vidros77-79, a atuação como guias de onda em aplicações fotônicas80,81, o uso na fabricação 

de dentaduras e outras aplicações dentárias82-84 e a utilização como substituto ósseo. Em 

vista disso, o uso de cimentos ósseos à base de PMMA nos campos da odontologia e 

ortopedia não parou no tempo, e continua sendo intensamente pesquisado, datando mais 

de 50 anos. 
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Em ortopedia, além do uso clássico em fixação de próteses, os cimentos ósseos à 

base de PMMA são amplamente empregados em vertebroplastia, como um procedimento 

minimamente invasivo no tratamento de fraturas por compressão vertebral decorrentes de 

osteoporose e tumores85,86. Esse procedimento consiste no uso de uma agulha para 

distribuir o cimento ósseo na região da vertebra fraturada e resulta no alivio imediato das 

dores dos pacientes como resultado da imobilização do corpo vertebral86. Uma variação da 

verterbroplastia, a cifoplastia, além de diminuir as dores restaura a altura do corpo vertebral 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O cimento ósseo à base de PMMA é 

utilizado como padrão nesses procedimentos uma vez que é um material de autocura, sendo 

capaz de ser aplicado por agulhas em seu estado fluido e enrijecer no local para fornecer 

suporte as vertebras85. Além deste procedimento clínico, os cimentos ósseos à base de 

PMMA também são muito utilizados na substituição de osso de má qualidade (como na 

osteoporose) e no preenchimento de pequenos defeitos ósseos por trauma ou ressecção 

tumoral.  

Especificamente, o tumor de células gigantes é uma neoplasia óssea primária de 

origem mesenquimal que se apresenta comumente como uma lesão benigna, porém muitas 

vezes agressiva, localizada na região metafisária dos ossos longos87,88. No tratamento destes 

tumores ósseos benignos, a estratégia mais aceita é a realização inicial da técnica de 

curetagem objetivando erradicar completamente o tumor. Posteriormente, é realizado o uso 

de adjuvantes como auxiliadores no processo de cura e na precaução da recorrência local. 

Por fim, o defeito ósseo é corrigido. Dentre os adjuvantes utilizados encontram-se a 

eletrocauterização, a criocauterização, o uso de fenol e a cimentação com 

polimetilmetacrilato. Este último se destaca em relação aos demais pois produz menor taxa 

de recorrências, gera estabilidade mecânica imediatamente após implantação e libera calor 

através de sua reação de polimerização exotérmica, auxiliando na necrose de eventuais 

células tumorais remanescentes do procedimento cirúrgico87,89. 

O uso clínico destes cimentos ósseos à base de PMMA por cirurgiões ortopédicos 

deve persistir ao longo do tempo devido as características deste material, como excelente 

biocompatibilidade84, moldabilidade90, capacidade de gerar estabilidade mecânica logo após 

implantação64, propriedades de secagem adequadas, baixo custo84 e rápida polimerização73. 

Apesar de suas inúmeras vantagens como substitutos ósseos, estes cimentos estão 
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associados a algumas falhas que estimulam a procura por metodologias que melhorem suas 

propriedades. 

 Por exemplo, no cenário de uso deste material para fixação de próteses metálicas 

em artroplastia, o cimento atua em duas interfaces distintas: uma interface cimento-osso e 

uma cimento-implante metálico. O módulo de elasticidade do cimento (2-3 GPa) é 10 vezes 

menor que o do osso cortical (20 GPa) e aproximadamente 100 vezes menor do que o 

implante metálico (220 GPa). Nessa circunstância, este material atua como uma camada 

intercalar de transferência de cargas entre o implante metálico e o osso, entretanto, a menor 

resistência da interface cimento-osso muitas vezes está associada com a soltura da 

prótese70,91.  

Por sua vez, no uso deste material em falhas ósseas metafisárias, o cimento está em 

contato com osso trabecular. Apesar da penetração da massa de cimento nos interstícios 

das trabéculas promover uma interligação mecânica, o módulo de elasticidade deste material 

(2-3 GPa) é maior quando comparado ao osso esponjoso (50-800 MPa)92. O resultado disto 

é a redução da carga aplicada no tecido ósseo e a falta do estímulo necessário para 

remodelação, conduzindo a uma diminuição da densidade e enfraquecimento do osso. A 

redução da massa óssea culmina na soltura do cimento. 

Ainda nesse sentido, durante o processo de polimerização do cimento ósseo um 

aumento no volume do material é observado, seguido de um encolhimento ao fim da 

reação, porém não para o volume inicial. A redução de volume é de aproximadamente 3,82 

%-7,08 % e está associada com o aparecimento de pequenas rachaduras na interface osso-

cimento70,93.  

O PMMA apresenta reação de polimerização exotérmica, onde a quebra da ligação 

C=C do monômero libera 57 kJ por mol de MMA70. Estudos in vitro registraram que a 

temperatura de polimerização do PMMA convencional alcança valores de 70 a 120°C94. O 

superaquecimento local in vivo pode conduzir a desnaturação do colágeno calcificado, como 

reportado na literatura em temperaturas próximas de 130°C95, e consequentemente, reduzir 

a integridade biomecânica do osso96. Além do mais, necrose térmica de tecidos adjacentes 

é evidenciada em temperaturas iniciais de 70°C97,98. Apesar do superaquecimento ser um 

problema para tecidos normais, em casos de curetagem de tumores o aumento da 

temperatura local é útil e promove uma margem de segurança para o procedimento 

cirúrgico realizado.   
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Por fim e mais importante, os cimentos ósseos à base de PMMA possuem escassa 

habilidade osteoindutora e consequentemente, baixa osteointegração, o que conduz a 

formação de uma camada de tecido fibroso ao redor do implante e soltura asséptica85. Neste 

contexto, o uso de cimentos de fosfato de cálcio surgiu como uma alternativa ao cimento 

ósseo de PMMA devido seu potencial osteocondutor, bioatividade e habilidade de formar 

uma pasta moldável que se autocura in vivo. Apesar disso, a demora no processo de 

endurecimento da pasta, sua degradação quando em contato com o fluído corporal, a baixa 

resistência e a natureza frágil deste material limitam seu uso em regiões de aplicação de 

carga99,100. Por este motivo, o cimento ósseo de PMMA continua sendo o padrão nos 

processos clínicos descritos anteriormente.  

Diversas tentativas vêm sendo realizadas visando melhorar os problemas citados 

anteriormente, destacando-se a criação de uma matriz porosa semelhante ao osso trabecular 

e a introdução de nanopartículas cerâmicas. Em ambiente cirúrgico, as metodologias 

passíveis de criação de uma matriz porosa são através da lixiviação de partículas ou 

formação de gás. A primeira envolve a adição de partículas solúveis em água99 (como cloreto 

de sódio, glicose, manitol101, hialuronato de sódio92, glicerofosfato102, 

carboximetilcelulose103, entre outros) durante a fabricação do cimento ósseo. A exposição 

deste material in vivo leva à dissolução das partículas e surgimento de poros. A porosidade 

e o tamanhos dos poros é controlado pela quantidade e pelo tamanho das partículas 

adicionadas104. Por sua vez, o segundo método envolve a adição de substâncias que 

participam de reações ou se decompõem formando gases105 (como por exemplo o 

bicarbonato de sódio91,106). Diversas desvantagens estão relacionadas com a metodologia 

de lixiviação de partículas, principalmente no que diz respeito a falta de interconectividade 

da matriz, o aumento da viscosidade do material e a hiperosmose in vivo pela dissolução 

das partículas99.  

Pelos motivos citados anteriormente, o método de geração de gás vem ganhando 

destaque. A criação de um cimento esponjoso é capaz de controlar a diminuição no volume 

do cimento ósseo após a polimerização como resultado da expansão dos gases durante o 

processo de endurecimento do cimento. A expansão destes gases ocasiona uma tensão que 

impede o encolhimento do volume, resultando em uma redução da contração de volume 

de 7,6 % para 4 %93. Ainda, a formação de uma estrutura porosa está vinculada com a 

diminuição da temperatura máxima de polimerização reduzindo as chances de necrose 
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térmica92,102. Por fim, esta estratégia é capaz de diminuir a rigidez do material para valores 

mais próximos do osso trabecular, melhorando a fixação mecânica, e fornecer a 

microarquitetura necessária para chegada de suprimentos celulares, população do 

biomaterial, vascularização e crescimento ósseo, culminando em uma ligação química direta 

na interface osso-biomaterial. 

A introdução de nanocerâmicas bioativas no cimento esponjoso pode ser utilizada 

como uma estratégia biomimética de melhorar as propriedades biológicas do material. 

Analisando-se as diferentes cerâmicas que vêm sendo incorporadas nas matrizes de 

cimentos ósseos à base de PMMA, algumas delas são recorrentes: biovidros107,108, sílica 

mesoporosa109, carbonato de estrôncio110 e fosfatos de cálcio94,111-113, em especial 

hidroxiapatita (HA)102,114-119. De fato, a hidroxiapatita tem sido extensivamente estudada 

como um aditivo bioativo na criação de materiais tipo-osso, visto sua semelhança com a 

apatita biológica120. Em parte, essa semelhança é vista como o ponto chave da sua excelente 

biocompatibilidade, bioatividade, osteoconductividade, osteoindução e osteointegração in 

vivo121. Apesar da semelhança estrutural com a apatita biológica, a HA sintética 

(Ca10(PO4)6(OH)2) apresenta uma razão Ca/P igual a 1,67, enquanto a primeira possui uma 

razão que varia entre 1,37-1,87122, indicando que o mineral ósseo deve conter outros íons 

em sua estrutura, como Na+, K+, Mg2+, Sr2+, Cl−, F−, CO3
2-, HPO4

2-, entre outros123. Assim, 

em termos de mimetizar a apatita biológica, a HA sintética deve ser nanométrica e ter 

natureza carbonatada. Além do mais, é reconhecido que os elementos traços presentes no 

biomineral ósseo também possuem papel chave no processo de remodelação óssea124, e por 

este motivo, a incorporação destes na estrutura da HA sintética e outras cerâmicas vem 

despertando interesse.  

Nesse contexto, os estudos recentes buscam incorporar cerâmicas bioativas dopadas 

nas matrizes de cimento ósseo de PMMA. Goñi et al125 e Cui et al126 produziram cimentos 

ósseos de PMMA contendo vidros bioativos substituídos por Sr2+ e alcançaram boas 

propriedades físicas e biológicas. No entanto, o primeiro grupo não reportou um estudo da 

liberação de íons Sr2+ da matriz e o segundo não obteve liberação controlada destes íons. 

Ainda, Liu et al127 e Matos et al128 incorporaram fosfatos de cálcio modificados por Sr2+ e 

Mg2+ nesta mesma matriz e também tiveram resultados promissores em relação ao PMMA 

convencional. Estes autores atingiram liberação controlada dos íons em questão. Apesar 

das vantagens reportadas, todos os estudos anteriores foram realizados em cimentos de 
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PMMA sólidos, e por este motivo, apenas uma pequena dosagem de íons foi liberada. 

Assim, os resultados que serão apresentados nesta dissertação superaram as barreiras 

descritas anteriormente por meio da criação de uma matriz de cimento ósseo poroso de 

PMMA carregado com HA substituída por Sr2+ em diferentes porcentagens molares. 

Através da associação de uma matriz porosa e a localização preferencial das partículas na 

superfície destes poros puderam ser obtidos perfis de liberação controlada de Sr2+ em 

dosagens para fins terapêuticos. O papel dos íons Sr2+ no metabolismo ósseo será descrito 

a seguir.      

 

1.4. O papel do Sr2+ no metabolismo ósseo 

Grande parte dos procedimentos clínicos realizados em ortopedia são resultados de 

patologias no sistema ósseo. Dentre estas patologias, a osteoporose acomete grande parte 

da população mundial e está associada com um balanço negativo no processo de 

remodelação, resultando em massa óssea diminuída e grande riscos de fraturas129. As 

terapias para esta patologia incluem a inibição da reabsorção com o uso de bifosfonatos e 

hormônios iguais ou similares aos endógenos ou o aumento da formação óssea através de 

agente análogo ao hormônio da paratireóide. Contudo, o alto custo dos tratamentos acima 

citados e os efeitos adversos associados com o uso destes medicamentos inviabilizam sua 

utilização. Quando em pequenas doses, o ranelato de estrôncio surge como uma alternativa 

no tratamento da osteoporose, atuando de modo contrário nos processos de formação e 

reabsorção óssea130. In vivo, a utilização deste fármaco está associada com o aumento na 

massa e na densidade mineral óssea. Seus efeitos positivos estão relacionados com a 

presença de Sr2+, o qual é um elemento traço no mineral ósseo129 e possui efeito direto na 

fisiologia celular normal131.  

De fato, estudos in vitro evidenciaram que o uso de ranelato de estrôncio em 

tratamento contínuo ocasiona aumento da expressão dos marcadores de formação óssea 

(ALP, BSP, OCN), no número de nódulos de mineralização e na síntese de colágeno por 

osteoblastos. Ainda, este fármaco proporciona a diferenciação de precursores 

osteoblásticos em osteoblastos maduros. Em contraste, o ranelato de estrôncio conduz a 

diminuição na formação e maturação dos osteoclastos, e está associado com a ruptura da 

zona clara destas células, a qual é a região responsável pela vedação e reabsorção óssea130. 
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Esta evidência explica o comportamento dose-dependente do processo de reabsorção óssea 

na presença de Sr2+. Os mecanismos de ação do Sr2+ nas células ósseas ainda não estão 

completamente elucidados, e continuam sobre intensa investigação. Apesar disso, devido a 

semelhança entre os íons Ca2+ e Sr2+ acredita-se que eles atuam por mecanismos similares. 

O receptor sensível a cálcio (CaSR) está presente nos osteoclastos e osteoblastos e foi 

proposto como um dos protagonistas deste processo devido a capacidade de reconhecer 

cátions divalentes e sentir a variação na concentração destes. O aumento da concetração 

extracelular de Ca2+ está associado com a ativação deste receptor em osteoclastos e a 

estimulação de uma via de sinalização dependente de fosfolipase C que induz a apoptose 

dessas células132. Assim como mostrado para o Ca2+, altas concentrações de Sr2+ também 

ativam este receptor e resultam na apoptose dos osteoclastos, entretanto, este processo é 

mediado por uma via de sinalização diferente133. Em culturas osteoblásticas pré-tratadas 

com inibidores do recepctor CaSR, uma antagonização do efeito do Sr2+ na diferenciação 

celular e mineralização é observada, apontando que a eficiência deste íon deve estar 

parcialmente relacionada com este receptor134. Entretanto, osteoblastos provenientes de 

ratos com o gene de CaSR desativado tiveram o efeito proliferativo mantido na presença 

de altas concentrações de Sr2+ 135. Assim, apesar deste mecanismo estar associado com os 

efeitos terapêuticos observados em altas concentrações de Sr2+, este não deve ser 

considerado o único possível e outros caminhos como o sistema RANK/RANKL/OPG 

também devem estar envolvidos131,136. 

Apesar das vantagens citadas anteriormente, o uso de ranelato de estrôncio por 

administração oral está associado com uma biodisponibilidade de íons Sr2+ de apenas 20 % 

137, sendo necessário altas doses sistêmicas para alcançar os efeitos positivos deste íon, o 

que pode gerar efeitos colaterais relacionados ao ácido ranélico. É nesse contexto que a 

liberação deste íon in situ vêm ganhando destaque. Assim, a criação de cimentos ósseos 

porosos de PMMA contendo partículas de HA substituídas por Sr2+ pode fornecer 

liberação local deste íon e promover melhor osteointegração do implante com o aumento 

da formação óssea, além de ser promissor em casos de substituições ósseas em pacientes 

osteoporóticos.  
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2.1. Objetivo Geral 

Sintetizar partículas de HA substituídas por diferentes porcentagens molares de Sr2+ 

e sua posterior incorporação em cimentos ósseos porosos à base de PMMA.  

De forma a se atingir o objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos 

específicos.   

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Obter partículas de HA substituídas por Sr2+ (Ca-Sr-HA) e avaliar os efeitos da 

incorporação deste íon na estrutura, morfologia, tamanho e propriedades 

superficiais da HA. 

2. Preparar matrizes poliméricas porosas à base de PMMA carregadas com partículas 

Ca-Sr-HA tratadas termicamente contendo Sr2+ em diferentes porcentagens molares 

(10-100% Sr2+). 

3. Avaliar o efeito da incorporação das partículas na temperatura máxima de 

polimerização e tempo de secagem do cimento. 

4. Verificar a localização preferencial de Ca-Sr-HA na matriz polimérica por meio das 

técnicas de microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia 

dispersiva por raios-X e microtomografia computadorizada. 

5. Determinar propriedades morfométricas e mecânicas das amostras. 

6. Estudar e quantificar a liberação local de íons Sr2+ e Ca2+ em tampão PBS e meio de 

cultura a 37°C. 

7. Testar a bioatividade dos cimentos in vitro por meio de exposição à solução que 

simula o pH e composição iônica do fluido corpóreo (SBF). 

8. Avaliar a toxicidade das diferentes amostras em culturas de osteoblastos in vitro.  
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3.1. Síntese de nanopartículas de hidroxiapatita substituídas por Sr2+ (Ca-

Sr-HA) 

 Nanopartículas de HA substituídas por Sr2+ (nomeadas ‘Ca-Sr-HA’ neste trabalho) 

foram sintetizadas por metodologia baseada em precipitação química por via úmida 

desenvolvida por nosso grupo. Com este fim, foram preparadas soluções aquosas contendo 

CaCl2.6H2O (Synth) e SrCl2 (Synth) com concentração total [Ca2+] + [Sr2+] = 0,10 mol.L-1. 

Misturas de soluções contendo diferentes porcentagens molares de Sr2+ em relação ao 

número total de mols dos cátions (Ca2+ + Sr2+) foram preparadas, as quais foram nomeadas 

de 0% Sr2+, 10% Sr2+, 30% Sr2+, 50% Sr2+, 70% Sr2+, 90% Sr2+ e 100% Sr2+. Essas soluções 

foram vigorosamente misturadas com uma solução aquosa de H3PO4 (Sigma) 0,06 mol.L-1, 

de forma a se obter uma razão Ca/P igual a 1,67, que é encontrada na HA. O pH, por sua 

vez, foi ajustado para obtenção de meio básico (pH~11) por meio da adição de NH4OH 

(Synth) 0,5 mol.L-1 sob vigorosa agitação utilizando-se um ultra turrax (22.000 rpm, 5 min), 

favorecendo a precipitação de Ca-Sr-HA. Após esta etapa, a reação foi mantida por um 

período de 1 hora sob agitação. O precipitado foi filtrado e lavado repetidamente com água 

e etanol para remoção de sais solúveis e essas amostras foram submetidas a tratamento 

térmico por um período de 8 horas a 600°C.   

 
Figura 6. Representação da metodologia de precipitação das partículas Ca-Sr-HA. 

 

3.2. Caracterização química das partículas Ca-Sr-HA 

As partículas foram caracterizadas quanto à sua estrutura através da técnica de 

difração de raios-X por meio de um equipamento Bruker-AXS D2 Phaser (DQ-FFCLRP) 
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com radiação Cu Kα λ=1,54060 Å (10 mA, 30 kV), sendo a faixa de varredura de 2θ de 10° 

a 60°. Para atribuição dos picos foram utilizados os bancos de dados Crystallography Open 

Database (COD) e American Mineralogist Crystal Structure Database (AMCSD). O 

tamanho do cristalito foi calculado utilizando-se a equação de Scherrer na direção do plano 

(002) (pico 24-27°). As possíveis mudanças na estrutura do cristal foram quantificadas. Com 

este fim, as distâncias interplanares (𝑑) foram calculadas (pico 24-27° (002); pico 38-40° 

(310)) permitindo a obtenção dos parâmetros de rede 𝑎 e 𝑐 (Å) para o cristal (equações 1 e 

2).  

𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃   (1) 

1

𝑑2 =  
4

3
 (

ℎ2+ℎ𝑘+ 𝑙2

𝑎2 ) +  
𝑙2

𝑐2   (2) 

Os grupos químicos foram identificados por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) na faixa de 4000-400 cm-1 utilizando um 

espectrofotômetro IR Prestige-21 Shimadzu (Laboratório de Atividade Biológica e Química 

Supramolecular de Compostos de Coordenação-DQ-FFCLRP). Com este fim, foram 

preparadas pastilhas com aproximadamente 1 mg das amostras misturadas com KBr e 

prensadas a 10 ton por 4 minutos.  

 A morfologia das partículas foi avaliada através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) em um microscópio Superscan SS-550 Shimadzu (DQ-FFCLRP), com 

uma aceleração de voltagem de 20 kV. As amostras foram recobertas com ouro por 

pulverização catódica (Bal-Tec, SCD-050 Sputter Coater) antes da aquisição das imagens. 

Análise elementar de cálcio, estrôncio e fósforo e a porcentagem molar de Sr2+ das 

partículas foi quantificada através da espectroscopia de energia dispersiva por raios-X 

(EDS) utilizando IXRF Systems modelo 500 Digital Processing (DQ-FFCLRP). 

  O tamanho das partículas foi medido por meio da técnica de espalhamento dinâmico 

de luz utilizando um ZetaSizer Malvern Nano ZS Malvern Instruments (Laboratório de 

Físico-Química de Superfícies e Colóides-DQ-FFCLRP) (ângulo de medida 173°, laser 633 

nm). 

 Propriedades superfícies foram avaliadas através de medidas de ângulo de contato 

(𝜃) e potencial-zeta (𝜁). A primeira técnica se baseia no uso de um goniômetro (OCA-20 

Dataphysics) acoplado a uma câmera responsável por coletar imagens de uma gota 

depositada sobre a superfície sólida em questão, e um software SCA-20, o qual extrai a 



Metodologia 

 

37 

 

tangente do ângulo formado entre a superfície e a gota (DQ-FFCLRP). Através da 

aproximação de Owens-Wendt-Kaeble (equação 3) e da medida do 𝜃 médio entre 

diferentes líquidos e a superfície do sólido pode-se obter as componentes polares e 

dispersivas da energia livre de superfície (𝛾𝑆) do sólido. 

𝛾𝐿 (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) = 2(𝛾𝐿
𝑑𝛾𝑆

𝑑)1/2 + 2(𝛾𝐿
𝑝

𝛾𝑆
𝑝

)
1/2

   (3) 

 onde os subscritos S e L correspondem as superfícies sólidas e líquidas e os 

sobrescritos p e d correspondem a polar e dispersiva. 

 Com este fim, foram utilizados três solventes de polaridades diferentes, os quais 

possuíam tensão superficial, componentes dispersivas (𝛾𝐿
𝑑) e polares (𝛾𝐿

𝑝
) conhecidas, 

sendo eles: água deionizada, diiodometano (Sigma-Aldrich, PA) e formamida (J. T. Baker, 

PA). As partículas de Ca-Sr-HA foram prensadas em pastilhas para obtenção de uma 

superfície homogênea e sem rugosidade e a partir das medidas de ângulo de contato desses 

solventes com a superfície estudada pôde-se determinar algebricamente as 𝛾𝑆
𝑝
, 𝛾𝑆

𝑑 e a 𝛾𝑆, a 

qual é dada pela somatória das suas componentes. 

Por sua vez, a medida de potencial-𝜁 visou avaliar a carga existente na interface 

partícula-líquido e a estabilidade desta. Dispersões coloidais que possuem potencial 

superior a ± 25 mV são consideradas estáveis138. Utilizou-se uma solução 10 mM de NaCl 

em água ultrapura para suspensão das partículas como solução de eletrólito suporte para 

manter a condutividade constante em todas as medidas138,139. A determinação do potencial 

pelo instrumento é realizada através da mobilidade eletroforética (𝑈) das partículas de 

acordo com a equação de Smoluchowski138:  

𝜁 =  
𝑈𝜂

𝜀
   (4) 

onde 𝜁 é o potencial zeta, 𝑈 é a mobilidade eletroforética, 𝜂 é a viscosidade do meio e 𝜀 é 

a constante dielétrica. 

 

3.3. Preparo de cimento ósseo poroso à base de PMMA contendo partículas 

Ca-Sr-HA  

 O preparo do cimento ósseo à base de PMMA seguiu as instruções do fabricante 

(cimento cirúrgico Johnson & Johnson®, marca De Puy®, SmartSetTM MV Endurance, 

England) com algumas alterações envolvendo a formação de uma matriz porosa e a 
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introdução de partículas bioativas. Com este fim, a metodologia de geração de gás através 

do uso de bicarbonato de sódio e ácido cítrico descrita por Cimatti91 foi utilizada para 

formação de poros, e as partículas Ca-Sr-HA tratadas termicamente que continham Sr2+ em 

sua estrutura (10-100% Sr2+) foram introduzidas no preparo do cimento ósseo. 

 O kit SmartSet MV Endurance apresenta um componente sólido constituído de 

esferas de PMMA (67.05% w/w), copolímero de estireno/metacrilato de metila (21.10% 

w/w), peróxido de benzoíla (1.85% w/w) e sulfato de bário (10% w/w), e um componente 

líquido, contendo metacrilato de metila (98 wt%), N,N-Dimetil-p-toluidina (1.50 wt%) e 

hidroquinona (ppm). O sulfato de bário atua como agente radiopaco e a hidroquinona 

como estabilizante do monômero, impedindo que o MMA polimerize no frasco. 

Brevemente, foram misturados 40,0 g do componente sólido à 10,5 g de bicarbonato 

de sódio (Synth) em presença de 8,0 g de ácido cítrico (Synth). A esta mistura adicionou-se 

1 wt% de partícula Ca-Sr-HA, com relação aos 40 g do componente sólido, e realizou-se a 

homogeneização. Todas partículas Ca-Sr-HA tratadas térmicamente foram adicionadas nos 

cimentos ósseos, com excessão da partícula nomeada 0% Sr2+. Os cimentos ósseos foram 

nomeados de acordo com a porcentagem molar de Sr2+ presente na partícula inserida em 

sua matriz em: controle (ausência de partícula Ca-Sr-HA), 10% Sr2+, 30% Sr2+, 50% Sr2+, 

70% Sr2+, 90% Sr2+ e 100% Sr2+.  

 Após esta etapa, adicionou-se 18,8 g do agente polimerizante (componente líquido) 

fornecido pelo fabricante iniciando a contagem de tempo (tempo 0). Os componentes 

misturados foram homogeneizados até o terceiro minuto formando uma massa, onde foi 

adicionado 5,0 mL de água deionizada, dando início à reação que produz o gás, como 

mostrado abaixo (reação R1). 

𝐶6𝐻8𝑂7(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞) → 3𝐻2𝑂(𝑙) + 3𝐶𝑂2(𝑔) +  𝑁𝑎3𝐶6𝐻5𝑂7(𝑎𝑞)   (R1) 

 No quarto minuto transferiu-se a mistura para moldes cilíndricos de teflon (6 cm de 

altura e 3 cm de diâmetro) e no quinto minuto tampou-se os moldes impedindo a expansão 

do cimento devido a formação de gás. Os corpos de provas obtidos (20 mm de diâmetro e 

30 mm de altura) foram retirados dos moldes após 48 horas e as caracterizações realizadas 

estão descritas nas próximas seções. A metodologia de fabricação dos cimentos ósseos 

porosos contendo Ca-Sr-HA está resumida na Figura 7. 
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Figura 7. Preparo de cimento ósseo poroso à base de PMMA. Os componentes sólidos foram 
inicialmente homogeneizados e em seguida foi adicionado o agente polimerizante formando uma 
massa (tempo 0). No terceiro minuto água foi adicionada a mistura e no quarto minuto realizou-se 
a transferência desta para o molde de teflon. Passados cinco minutos o molde foi fechado, 
permitindo o enrijecimento da mistura com o tempo. As amostras foram retiradas dos moldes após 
48 horas. 

 

3.3.1. Avaliação do tempo de secagem e da temperatura máxima de polimerização 

das amostras (𝐓𝐦á𝐱) 

A análise do tempo de secagem do cimento ósseo envolve o tempo de pega e o 

tempo de cura, onde o primeiro é definido como o tempo após misturar os componentes 

sólidos e líquidos no qual a mistura se torna uma massa que atinge viscosidade suficiente 

para ser manuseada, enquanto o segundo é definido como o tempo no qual o material 

enrijece. Sendo assim, o período ideal para manuseio e implantação do cimento encontra-

se entre esses dois tempos.  

Com este fim, visando a realização da medida do tempo de pega os componentes do 

cimento foram misturados (tempo 0) e esta mistura foi tocada a cada 15 segundos por luvas 

até o momento que a massa obtida deixasse de grudar. O tempo no qual não havia mais 

adesão da mistura à superfície plástica das luvas foi definido como o tempo de pega. 

Por sua vez, a mudança de temperatura durante a reação de polimerização foi 

acompanhada com o uso de um termopar dentro do molde de teflon fechado. Brevemente, 

no decorrer do preparo do cimento ósseo como descrito na seção 3.3, a massa foi 

introduzida no molde de teflon (tempo 4) com o termopar afixado no centro da amostra e 

a temperatura acompanhada para a obtenção da Tmáx. 

O tempo de cura é considerado o tempo no qual a temperatura do cimento (Tcura) é 

exatamente a metade entre a temperatura ambiente (Tamb) e a temperatura máxima 
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(Tmáx)92,94 como descrito na equação 5. Todas as medidas foram realizadas pelo menos em 

triplicata (n=3) e em temperatura de ~23°C. 

𝑇𝑐𝑢𝑟𝑎 =
𝑇𝑎𝑚𝑏+ 𝑇𝑚á𝑥

2
    (5) 

 

3.3.2. Avaliação morfológica dos corpos de prova por MEV 

A morfologia da superfície, distribuição das partículas Ca-Sr-HA e a porosidade das 

amostras foram avaliadas por MEV em um microscópio Superscan SS-550 Shimadzu (DQ-

FFCLRP) operado com uma aceleração de voltagem de 15 kV em diferentes magnificações. 

As amostras foram recobertas com carbono e/ou ouro por pulverização catódica (Bal-Tec, 

SCD-050 Sputter Coater) antes da aquisição das imagens.   

 

3.3.3. Caracterização estrutural dos cimentos ósseos após a incorporação de Ca-Sr-

HA pela técnica de DRX 

A presença da fase mineral na matriz polimérica foi analisada através da técnica de 

difração de raios-X utilizando um difratômetro Bruker-AXS D2 Phaser (DQ-FFCLRP) 

com radiação Cu Kα λ=1,54060 Å (10 mA, 30 kV). A faixa de varredura de 2θ analisada foi 

de 5 a 70°. Para atribuição dos picos foram utilizados os bancos de dados Crystallography 

Open Database (COD) e American Mineralogist Crystal Structure Database (AMCSD). 

 

3.3.4. Análise elementar e mapeamento  

Análise e mapeamento elementar utilizando-se EDS (IXRF Systems modelo 500 

Digital Processing-DQ-FFCLRP) foram realizados para avaliar a presença e quantificar 

elementos de interesse, assim como verificar a distribuição destes na superfície dos 

cimentos. 

 

3.3.5. Medida de variação de pH 

 A variação de pH ocasionada pela imersão das amostras de cimento ósseo em meio 

líquido foi acompanhada. Com este fim, amostras do cimento foram usinadas (Oficina de 

Precisão do Campus USP-RP) utilizando torno de alta precisão em peças cilíndricas de 5 

mm de altura e 12 mm de diâmetro (Figura 8) as quais em seguida foram imersas em meio 
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de cultura celular (α-MEM) a 37°C, e o pH foi acompanhado durante um período de 72 

horas com auxílio de um pHmetro (Denver Instrument ub-10). 

 
Figura 8. Imagem da peça cilíndrica obtida após usinagem em moeda (5 mm de altura e 12 mm 
de diâmetro). 

 

3.3.6. Avaliação morfométrica (3D) por Microtomografia Computadorizada 

(micro-CT) 

 A técnica de micro-CT foi utilizada para examinar as propriedades morfométricas e 

a distribuição das partículas Ca-Sr-HA nas amostras. Brevemente, imagens das amostras 

foram adquiridas com um microtomógrafo de alta resolução modelo 1172 phoenix 

V/Tome/x da marca General Eletrics (Centro para Documentação da Biodiversidade- 

DB/FFCLRP) com condições de aquisição de 70 kV e 200 μA. A reconstrução das imagens 

foi realizada utilizando um software específico (Phoenix Datos|x). As imagens 

reconstruídas foram processadas com o software CTan (v. 1.16, SkyScan/Bruker, Bélgica) 

para determinação dos parâmetros: fração do volume de cimento ósseo (CV/TV, %), 

superfície de cimento específica (CS/BV, %), porosidade total (% de CV/TV), tamanho 

médio dos poros (Tb.Sp*, μm) e porcentagem de distribuição (ou frequência) dos poros na 

matriz. A análise da porosidade total incluiu poros abertos (%) e poros fechados (%).  

 O software CTvox (v. 3.2, SkyScan/Bruker, Bélgica) foi utilizado para obtenção de 

imagens 3D das amostras com cortes em sua estrutura, permitindo a visualização da 

superfície externa e da região interna dos corpos de prova. Por sua vez, com o uso do 

software DataViewer (v.1.5..2, SkyScan/Bruker, Bélgica) obteve-se imagens 2D de cortes 

transversais das amostras. 

 

3.3.7. Ensaio de compressão 

 As propriedades mecânicas de pelo menos 2 amostras de cada grupo (n=2) foram 

avaliadas por ensaios de compressão utilizando velocidade de 20 mm/min e deslocamento 
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final de 10 mm em uma máquina de ensaios mecânicos Instron® modelo 8872 (Laboratório 

de Bioengenharia da FMRP-USP) e um software Complete Bluehill 2 Software Suite o qual 

é responsável por plotar gráficos de força x deslocamento e tensão x deformação. A partir 

dos gráficos os valores de Módulo de Young (𝐸𝑐) e Tensão máxima compressiva (𝜎𝑐) foram 

obtidos. 

 

3.3.8. Estudo in vitro de liberação de Sr2+ e Ca2+ 

 A quantidade de íons Sr (mg/L) liberado das amostras imersas em tampão PBS (137 

mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4)  e de íons Sr e Ca liberados 

em meio de cultura celular (α-MEM) foi determinada com o uso de um espectrômetro de 

absorção atômica de alta resolução com fonte contínua, modelo ContrAA 700 (Analytik 

Jena AG, Jena, Alemanha), utilizando um atomizador de chama ar-acetileno. O 

comprimento de onda empregado para as análises de Sr2+ e Ca2+ foram de 460 e 422 nm, 

respectivamente. As alíquotas de liberação foram previamente preparadas através da adição 

de 1% (m/v) La(NO3)3.6H2O (Sigma) , 0,1% (m/v) KCl (J.T.Baker) e 1% (v/v) HCl 

(Synth). 

 Brevemente, para determinação da liberação cumulativa de Sr2+ em PBS os cimentos 

ósseos foram preparados como descrito previamente na seção 3.3. e usinados (Oficina de 

Precisão do Campus USP-RP) utilizando torno de alta precisão em peças cilíndricas de 5 

mm de altura e 20 mm de diâmetro. Realizou-se a imersão destas em 4 mL da solução a 

37°C e os frascos foram hermeticamente vedados para que não ocorresse evaporação do 

líquido. Em diferentes tempos (0, 12, 72, 120, 168, 336 horas) as alíquotas foram totalmente 

retiradas para medição de íons Sr2+ e substituídas pela mesma quantidade. 

 Por sua vez, para quantificação dos íons Sr e Ca em meio de cultura (α-MEM), os 

cimentos ósseos foram usinados em peças cilíndricas de 5 mm de altura e 12 mm de 

diâmetro (Figura 8) a fim de se ajustarem ao tamanho dos poços de uma placa para cultivo 

de células de 24 poços. As amostras usinadas foram imersas em 1 mL do meio em questão 

e alíquotas em diferentes tempos foram retiradas para análise de Sr2+ (0, 2, 6, 12, 24, 72, 

120, 216, 336 horas) e Ca2+ (0, 2, 6, 12, 24 e 72 horas). 

 A % de Sr2+ liberada em PBS e meio de cultura para os diferentes tempos foi 

calculada considerando a quantidade em miligramas de Sr2+ que deveria estar presente nas 
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peças usinadas (com as dimensões especificadas anteriormente), uma vez que inicialmente 

os cimentos antes da usinagem (20 mm de diâmetro e 30 mm de altura) possuíam uma 

quantidade de 1 wt% de Ca-Sr-HA, com diferentes porcentagens molares. 

 

3.3.9. Avaliação in vitro da bioatividade dos cimentos ósseos 

 Para avaliação da bioatividade dos corpos de prova foi preparada uma solução que 

simula o pH e composição iônica do fluido corporal (SBF) como descrita por Kokubo et 

al140. O teste in vitro foi realizado por meio da imersão das peças de cimento ósseo (5 mm 

de altura e 12 mm de diâmetro) em 25 mL de SBF a 37°C, o qual foi substituído 

semanalmente.  

 FTIR foi empregado para caracterização das ligações químicas antes e após a 

exposição ao SBF. Utilizou-se o acessório de reflexão total atenuada na superfície (ATR) 

em um espectrofotômetro IR Prestige-21 Shimadzu (Laboratório de Terras-Raras-DQ-

FFCLRP). A análise foi realizada na faixa de 2000-600 cm-1. 

A aposição de apatita na superfície dos cimentos também foi analisada através da 

técnica de espectroscopia de energia dispersiva por raios-X (EDS) utilizando IXRF Systems 

modelo 500 Digital Processing (DQ-FFCLRP), sendo possível avaliar a presença e 

quantificar os elementos de interesse (Ca e P) na superfície da amostra. 

A morfologia da apatita depositada foi obtida por microscopia eletrônica de 

varredura em um microscópio Superscan SS-550 Shimadzu (DQ-FFCLRP) operado com 

uma aceleração de voltagem de 20 kV em diferentes magnificações. As amostras foram 

recobertas com carbono e ouro por pulverização catódica (Bal-Tec, SCD-050 Sputter 

Coater) antes da aquisição das imagens.   

 

3.3.10. Testes de viabilidade celular 

 Células pré-osteoblásticas de linhagem murina MC3T3-E1 (American Type Culture 

Collection-ATCC) foram cultivadas em alpha minimum essential medium (α-MEM, Gibco) 

suplementadas com 10% de soro bovino fetal, 1% (v/v) de estreptomicina/penicilina e 

foram incubadas em atmosfera humidificada a 37°C e 5% CO2. Após atingida a confluência, 

as células foram tripsinizadas, ressuspendidas em α-MEM e plaqueadas na presença das 

amostras de cimento (5 mm de altura e 12 mm de diâmetro) em uma placa de 24 poços 
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com uma densidade de 2x104 células por poço. Anteriormente ao teste de viabilidade, as 

peças cilíndricas de cimento foram esterilizadas utilizando irradiação ultravioleta durante o 

período de uma hora em cada um dos lados. 

 A viabilidade celular das células MC3T3-E1 cultivadas na presença das amostras 

(controle, 10% Sr2+, 30% Sr2+, 50% Sr2+, 70% Sr2+, 90% Sr2+ e 100% Sr2+) foi avaliada 

através do teste clássico de MTT descrito por Mosmann141 e adaptado por Faria et al142 nos 

períodos de 72 horas e 7 dias. Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazóli 

(MTT) é um sal amarelo que produz um composto de coloração azul escura, o formazan, 

devido à redução de NADH presente nas células. Após a reação do teste colorimétrico, a 

absorbância de cada poço foi medida em 560 e 690 nm utilizando um espectrofotômetro 

de Elisa UV-Vis (Molecular Devices). A viabilidade celular foi expressa como porcentagem 

da média de três experimentos em relação ao cimento controle (sem partícula Ca-Sr-HA 

em sua estrutura) em cada um dos dias de cultura (100%). 

 

3.3.11. Análise estatística  

Os dados foram estatiscamente analisados utilizando análise de variância (ANOVA) 

seguida por Teste de Tukey. Os resultados foram considerados significativamente 

diferentes em p < 0.05. 
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4.1. Caracterização química das partículas Ca-Sr-HA 

 A apatita biológica encontrada no corpo humano apresenta substituição por 

diversos íons, sendo um deles o Sr2+, devido à similaridade da razão carga/raio com o Ca2+ 

143. Em virtude das vantagens ocasionadas pelo Sr2+ no aumento da formação e prevenção 

da reabsorção óssea130, muitos estudos estão analisando os impactos estruturais e biológicos 

da presença deste íon em apatitas sintéticas124,143,144. Neste estudo, inicialmente foi realizado 

o preparo de nanopartículas de Ca-Sr-HA e os efeitos estruturais ocasionados pela presença 

deste íon foram analisados. 

 
Figura 9. Padrão de DRX da série de partículas Ca-Sr-HA (0-100% Sr2+) sem tratamento térmico. 

Os picos de difração da amostra 0% Sr2+ estão relacionados com o padrão (●) AMCSD 0002281 

para HA pura. Ao aumentar a quantidade de Sr2+ pode-se observar a formação de partículas 
amorfas (10-50% Sr2+). A partir de 70% Sr2+ nota-se o aparecimento de picos de difração, sendo 
estes relacionados à estroncianita (■) AMCSD 0000234 para 70% Sr2+ e uma mistura dessa fase 
com estrôncio apatita (▲) COD 9011132 para as amostras 90 e 100% Sr2+. 

 

Os padrões de DRX antes do tratamento térmico apresentaram picos bem definidos 

para a amostra 0% Sr2+ (Figura 9, linha vinho), os quais estavam relacionados com a 

estrutura de HA hexagonal pura (grupo espacial P63/m) (AMCSD 0002281). Efeito 

desestabilizador e perda da simetria são observados em baixas porcentagens molares de 

Sr2+ (10-50% Sr2+) por meio do alargamento do padrão de DRX na região de 20 a 40° 

relacionado a partículas amorfas (Figura 9, linhas rosa, bege e verde, respectivamente). Este 

efeito é consequência da dificuldade de acomodar um cátion maior (Sr2+) em uma estrutura 
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cristalina que apresenta majoritariamente um íon de tamanho menor (Ca2+)143.O aumento 

das porcentagens molares de Sr2+, leva a picos mais definidos no DRX relacionados a maior 

ordenamento estrutural, sendo estes correspondentes à estroncianita (grupo espacial Pmcn) 

(AMCSD 0000234) em 70% Sr2+ (Figura 9, linhas azul), e uma mistura desta fase com 

estrôncio apatita (grupo espacial P63/m) (COD 9011132) a partir de 90% Sr2+ (Figura 9, 

linhas uva e roxo).  

Mediante processo de troca iônica, a imersão de osso em pó em solução de SrCl2 

revelou uma dopagem máxima de 10%, independente do tempo145. Por sua vez, a presença 

de 15% deste íon em uma síntese rápida de HA (horas) é suficiente para o surgimento de 

fase amorfa, evidenciada por SAED146. Entretanto, em sistemas de precipitação 

biomimética lenta (dias), partículas de HA com maior organização estrutural são 

produzidas, as quais suportam a conservação da simetria em quantidade maior de Sr2+ (25% 

Sr2+)124. Desta forma, divergência em relação à quantidade total de Sr2+ que pode ser 

incorporada no mineral ósseo com manutenção da simetria da HA pode ser destacada. 

Estes resultados sustentam o fato de que a inserção máxima deste íon com manutenção da 

simetria é dependente da metodologia in vitro de precipitação. Em estudo in vivo realizado 

em macacos, o mineral ósseo mostrou uma incorporação de 12,3%, a qual não estava 

relacionada com a dose de ranelato de estrôncio administrada147. 

Independentemente das diferentes incorporações máximas descritas nos estudos 

anteriores, a manutenção da simetria da HA é sempre acompanhada pelo alargamento dos 

picos de difração146. Isto está de acordo com o decréscimo na cristalinidade das partículas 

ocasionado pela distorção no ambiente do grupo fosfato e diminuição na simetria124,146. 

Ainda, em determinadas quantidades a presença deste íon favorece a precipitação de 

fosfatos de cálcio amorfos (ACP), como mostrado neste e em outros estudos124,146,148. Em 

porcentagens molares altas, a presença de Sr2+ é majoritária, sendo evidenciada a 

precipitação de nova fase cristalina, como descrito por nosso estudo e de Lagergren et al148 

através da formação de estrôncio apatita, e por sua vez, o estudo de Tovani et al124 que 

reportou a precipitação de uma fase mineral chamada sal de Collins em 100% Sr2+. A fase 

cristalina precipitada na presença de grande quantidade de íons Sr2+ é dependente do pH 

da reação, dessa forma, reações em pH elevados (~10.5) favorecem a precipitação da 

primeira fase descrita, enquanto em pH ~7.5 é reportada a precipitação preferencial de sal 

de Collins149.  
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A mesma tendência descrita anteriormente é vista para os íons Mg2+. Embora 0,6% 

deste íon seja encontrado no esmalte da dentina, limitação na sua incorporação e um efeito 

desestabilizador foi demonstrado em apatitas sintéticas150. Semelhantemente ao Sr2+, 

pequenas quantidades de Mg2+ favorece a precipitação de fosfato de cálcio amorfo e em 

maiores a formação de novas fases cristalinas são observadas150. Estes achados suportam o 

grande papel do raio iônico dos cátions na estrutura da HA. 

Ainda sobre o DRX, como mostrado na Figura 9, duas fases distintas foram 

formadas em altas porcentagens molares de Sr2+ (70-100% Sr2+), sendo elas a estroncianitia 

e a estrôncio apatita. Inesperadamente, a primeira (SrCO3) surge como consequência da 

absorção de dióxido de carbono (CO2) presente na atmosfera pela solução alcalina durante 

o preparo das partículas, como mostrado na reação abaixo (R2)151. A 25°C e 1 bar, a 

concentração de CO2 que pode ser dissolvida é de aproximadamente 33,9 mmol/L152.  

𝐶𝑂2(𝑔) ⇌  𝐶𝑂2(𝑎𝑞)   (R2) 

 Diversas reações sucedem a sua dissolução152, as quais são responsáveis por formar 

diferentes espécies: H2CO3(aq), HCO3(aq)
− , CO3 (aq) 

2− , como mostrado a seguir. 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) +  2𝐻2𝑂(𝑙)  ⇌  𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
− +  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)

+      𝑝𝐾1 = 6.31   (R3) 

𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)
− +  𝐻2𝑂(𝑙)  ⇌  𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

2− +  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+    𝑝𝐾2 = 10,25   (R4) 

Os íons de carbonato (𝐶𝑂3
2−) interagem com o Sr2+ presente em solução, 

conduzindo a precipitação de SrCO3. Como indicado por Yantão et al145, o aparecimento 

desta fase cristalina após a dopagem de HA com Sr2+ é consequência de seu produto de 

solubilidade (Kps), o qual é menor quando comparado ao do CaCO3 (7x10-10 e 4,7x10-9, 

respectivamente). Isto sugere que na presença de grande quantidade de Sr2+ ocorre o 

favorecimento da precipitação de carbonato de estrôncio devido ao menor Kps145.  

A fim de obter uma melhor visão do papel do Sr2+ na estrutura da HA, espectros de 

infravermelho foram registrados para a série de partículas antes do tratamento térmico (0-

100% Sr2+) (Figura 10).  
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Figura 10. Espectro FTIR das partículas (0-100% Sr2+) antes do tratamento térmico evidenciando 
bandas de absorção típicas relacionadas aos grupos PO4

3-, CO3
2-, OH- e moléculas de H2O. A 

diminuição na definição das bandas do grupo PO4
3- a partir de 10% Sr2+ e posterior reaparecimento 

em 90% Sr2+ é notória, o que corrobora com os resultados obtidos por DRX. (○) indica o modo ν2 
do grupo fosfato para 0% Sr2+. 

 

Diminuição na resolução das bandas de absorção do grupo PO4
3- com o aumento 

da quantidade de íons Sr2+ pode ser observada, o que corrobora com o decréscimo na 

cristalinidade das partículas evidenciado por DRX2,124. Em 0% Sr2+ são apresentadas bandas 

bem resolvidas relacionadas aos modos de vibração do grupo fosfato, as quais estão de 

acordo com a precipitação de uma fase cristalina de HA, sendo estas: (i) modo ν2 em ~472 

cm-1, (ii) modo ν4 em ~565 cm-1, (iii) modo ν4 em ~606 cm-1, (iv) modo ν1 em ~960 cm-1 e 

(v) modo ν3 em ~1036 e 1100 cm-1. A perda da degenerescência dos modos ν4 e ν3, o 

enfraquecimento do modo ν1 e a ausência do modo ν2 suportam a informação de que a 

incorporação de Sr2+
 é responsável por diminuir a simetria das amostras e formar fases 

amorfas153,154, como evidenciado para as porcentagens molares a partir de 10% Sr2+. Estas 

bandas voltam a ter definição a partir de 90% Sr2+, o que valida à ausência de estrôncio 

apatita em 70% Sr2+, assim como indicado por DRX.  

Processos de precipitação rápidos são responsáveis por incluir água mais facilmente 

entre os agregados de partículas155, como notado pela presença de uma banda mais estreita 

em ~1650 cm-1 e uma larga de 2600-3700 cm-1, as quais correspondem a água adsorvida e 

aprisionada na estrutura154,155. Notavelmente, esta última banda é relativamente mais 

alargada na série de 10 a 70% Sr2+, consoante com o alto grau de hidratação de fases 

amorfas2,124.  
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O aparecimento de bandas na região de 1350-1600 cm-1 e em ~872 cm-1 é atribuído 

a presença de CO3
2-. Contudo, esta última banda também pode indicar HPO4

2- incorporado 

na estrutura das partículas, tornando difícil a identificação exata de qual grupo é responsável 

pelo seu aparecimento, uma vez que o infravermelho de apatitas carbonatadas não é trivial, 

e a sobreposição de bandas das diferentes espécies pode levar a resultado ambíguo2. Ainda, 

pode ser notado um aumento na intensidade das bandas relacionadas ao modo vibracional 

ν3 do carbonato nas amostras a partir de 70% Sr2+, o que está de acordo com a precipitação 

de estroncianita. 

O efeito de tratamento térmico sobre a estrutura das partículas também foi estudado. 

DRX após a calcinação evidenciou picos estreitos e bem definidos para todas as 

porcentagens molares (Figura 11). 

 
Figura 11. Padrão de DRX da série de partículas Ca-Sr-HA (0-100% Sr2+) após tratamento térmico 
(600°C por 8h). Os picos de difração da amostra 0% Sr2+ estão relacionados com o padrão (●) 
AMCSD 0002281 para HA pura. O aumento da quantidade de íons Sr2+ levou à formação de uma 
fase pura de estrôncio apatita (SrA) (▲) COD 9011132 como mostrado para 100% Sr2+. Mistura 
de fases HA e SrA são observadas para a série (10-50% Sr2+) com conversão total para SrA a partir 
de 70% Sr2+. A linha tracejada indica o deslocamento da reflexão de Bragg (002) para menores 
valores de θ com o aumento da quantidade de Sr2+. 

 

As reflexões de Bragg da amostra 0% Sr2+ indicam a presença de uma única fase 

cristalina que corresponde a HA hexagonal (HA-Ca10(PO4)6(OH)2) (padrão 0002281 

AMCSD). Uma notória evolução na estrutura cristalina após adição de Sr2+ pode ser 
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observada, até que em 100% Sr2+, nova fase pura de estrôncio apatita hexagonal é obtida 

(SrA- Sr10(PO4)6(OH)2) (padrão 9011132 COD). Picos de HA e SrA (grupo espacial P63/m) 

mostrando mistura de fase são observados até 50% Sr2+, com conversão total a partir de 

70% Sr2+. Por fim, nota-se a ausência dos picos de difração relacionados à SrCO3 

(estroncianita), o que é consequência da decomposição do sal de carbonato em CO2(g) 

quando em altas temperaturas156,157. 

Segundo Zyman et al154, os fosfatos de cálcio amorfos (ACP) são constituídos por 

clusters de fosfato de cálcio (CaP) com água em seus interstícios. Uma camada superficial 

contendo água e íons (Ca2+, HPO4
- e CO3

2-) reveste a partícula amorfa, a qual é essencial 

para conversão de ACP (Ca/P=1.5) em HA (Ca/P=1.67), através da difusão de íons para 

o interior dos clusters. Uma vez que o processo de difusão é sensitivo a temperatura, isto 

explica a conversão das partículas amorfas (10-50% Sr2+) em fases cristalinas a altas 

temperaturas143,144,155,158,159. Além disto, o aumento na temperatura é responsável por 

diminuir a distorção do grupo fosfato e a energia interna, conduzindo a uma mudança na 

organização estrutural das partículas, o que suporta a obtenção dos picos mais estreitos e 

definidos para as amostras que já eram cristalinas (0, 70, 90 e 100% Sr2+)144,160,161.  

 
Figura 12. Efeitos ocasionados pela introdução de íons Sr2+ na estrutura cristalina das partículas 
tratadas termicamente (0-100% Sr2+). (a) Deslocamento linear da reflexão de Bragg (002) com o 
aumento da porcentagem molar de Sr2+, indicando um aumento da distância interplanar (𝑑) e dos 
parâmetros de rede. (b) Razão 𝑐/𝑎 confirmando o aumento linear e anisotrópico de 𝑐 (Ǻ) em 
relação ao parâmetro 𝑎 (Ǻ). 

 

Observando a linha tracejada da Figura 11 e a reflexão de Bragg (002) para as 

diferentes porcentagens molares na Figura 12-a, conclui-se que a incorporação de Sr2+ na 

estrutura cristalina provocou um deslocamento dos picos de difração para valores menores 

de 2θ, indicativo de um aumento na distância interplanar (𝑑) e nos parâmetros de rede da 
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estrutura cristalina (Tabela 1). Este aumento é linear e anisotrópico, favorecendo 𝑐 (Ǻ) em 

relação ao parâmetro 𝑎 (Ǻ), como mostrado pela razão 𝑐/𝑎 (Tabela 1 e Figura 12-b). Estes 

fatos confirmam que Sr2+ foi inserido na estrutura da HA sem formação de nova fase, 

corroborando a ausência de estroncianita revelada anteriormente. Outros autores também 

reportaram o mesmo efeito pela introdução deste íon em HA e carbonato de 

cálcio124,143,144,159,162-164.  

O tamanho do cristalito das amostras tratadas termicamente foi calculado a partir da 

equação de Scherrer (equação 6). A reflexão de Bragg em torno de 25,9° (002) foi ajustada 

com uma função pseudo-Voigt para definir sua largura total na metade da intensidade 

máxima 𝛽 (FWHM), calculando assim o tamanho médio do cristalito ao longo do eixo c. 

𝐷ℎ𝑘𝑙 =
𝛫 𝜆

𝛽 𝑐𝑜𝑠 (𝜃)
   (6) 

 onde, 𝐷ℎ𝑘𝑙  é o tamanho do cristalito, 𝜆 é o comprimento de onda da radiação Cu 

Kα incidente, 𝛽 é a largura total na metade da intensidade máxima do pico de Bragg, 𝜃 é o 

ângulo de difração na reflexão de Bragg e 𝐾 é uma constante relacionada com a forma, para 

partículas esféricas esta é igual a 0,9.  

 
Tabela 1. Posição (graus) e distância interplanar 𝑑 (nm) correspondentes aos índices de Miller (002) 
e (310), tamanho do cristalito 𝐷ℎ𝑘𝑙  (nm) e parâmetros de rede da célula unitária para as diferentes 
porcentagens molares de Sr2+ das partículas Ca-Sr-HA. 

Sr2+ 

(002) (310) Parâmetros de Rede 

Posição 

(graus) 
𝒅 (nm) 𝑫𝒉𝒌𝒍 (nm) 

Posição 

(graus) 
𝒅 (nm) 𝒂 (Ǻ) 𝒄 (Ǻ) 𝒄/𝒂 

0 25,81 0,345 26,84 39,68 0,227 9,449 6,898 0,730 

10 25,71 0,346 29,82 39,57 0,228 9,474 6,925 0,731 

30 25,41 0,350 28,31 39,30 0,229 9,537 7,005 0,734 

50 25,24 0,352 37,00 39,12 0,230 9,579 7,051 0,736 

70 25,03 0,355 30,88 38,95 0,231 9,619 7,109 0,739 

90 24,55 0,362 34,03 38,36 0,234 9,762 7,246 0,742 

100 24,32 0,366 28,10 38,18 0,235 9,806 7,314 0,746 

 
 

O tamanho médio do cristalito calculado pelo DRX está na faixa de 26-37 nm 

(Tabela 1). Os padrões de DRX sustentam a informação de que as amostras são compostas 

por pequenos cristalitos na faixa de nanômetros, uma vez que o pico de difração em torno 

de 25,9° é alargado e pouco intenso. Nenhuma tendência foi observada para esta 
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propriedade com o aumento da porcentagem molar de Sr2+, semelhantemente ao 

evidenciado por Frasnelli et al144. Em contraste, outros autores reportaram decaimento do 

tamanho do cristalito para um mínimo em torno de 50% Sr2+ justificado pela maior 

desordem da apatita nesta condição143,146,159,162, e um posterior aumento para maiores 

dimensões em quantidades de Sr2+ maiores143,162. 

De forma a se obter mais informações das partículas após o tratamento térmico seus 

grupos químicos foram investigados. Os espectros de infravermelho (Figura 13) 

apresentam bandas semelhantes entre as porcentagens molares analisadas, as quais 

correspondem ao grupo fosfato: (i) modo ν4 em ~567 cm-1 (deformação angular assimétrica 

O–P–O), (ii) modo ν4 em ~603 cm-1 (deformação angular simétrica O–P–O), (iii) modo ν1 

em ~961 cm-1 (estiramento simétrico P–O) e (iv) modo ν3 em ~1040 e 1090 cm-1 

(deformação angular assimétrica P–O)2,155. Ao comparar com as partículas sem tratamento 

térmico um aumento na intensidade e definição destas bandas é notável, confirmando a 

maior organização estrutural das amostras após o tratamento térmico153, como mostrado 

por DRX. Ainda, o aumento da temperatura é responsável pela remoção de água 

absorvida154,161,165,166, como revelado pela diminuição da intensidade das bandas em ~1630 

e 3000-3700 cm-1 155. 

 

Figura 13. Espectro FTIR das partículas (0-100% Sr2+) após tratamento térmico evidenciando 
bandas de absorção típicas relacionadas aos grupos PO4

3-, CO3
2-, OH- e moléculas de H2O.  

 

A atenuação e ausência das bandas para os modos vibracionais ν3 e ν2, 

respectivamente, do grupo CO3
2- comprovam a menor quantidade deste ânion nas 

amostras167. Esta evidência suporta a inexistência de estroncianita observada por DRX nas 

partículas após a calcinação. De fato, parte deste íon é eliminado até 600°C, entretanto, sua 
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eliminação completa só é demonstrada em temperaturas próximas de 900°C166,168,169. Por 

este motivo, a presença de pequenas bandas em ~1450 e 1410 cm-1 indicam a substituição 

de PO4
3- das partículas Ca-Sr-HA por CO3

2-, nomeada substituição do tipo-B170, a qual é 

predominante no mineral dos ossos e dentes171. A adição de íons Sr2+ influência a 

distribuição de carga nas partículas, o que por sua vez afeta diretamente o tipo de 

substituição do ânion CO3
2- 124,170, assim como também reportado para o Mg2+ 150. Ainda a 

esse respeito, outros estudos reportaram o favorecimento da substituição do tipo-B em 

apatitas substituídas por Sr2+, indicando que este deve ser um mecanismo de compensação 

de carga146.  

Bandas de absorção em ~3572 e 633cm-1 correspondem ao estiramento e 

deformação angular de grupo OH estrutural. A presença da primeira foi preservada até a 

incorporação de 30% Sr2+, enquanto a segunda até 10% Sr2+, com um decréscimo na 

intensidade em porcentagens molares maiores (50-100% Sr2+), assim como reportado por 

outros estudos143,144,159,172. Como revelado por Frasnelli et al144 a introdução deste cátion 

provoca uma drástica mudança no ambiente químico do grupo OH. O modo de 

deformação angular é mais sensitivo a essa mudança173, conduzindo a diminuição prévia na 

sua intensidade quando comparado ao modo de estiramento. 

Adicionalmente, a diminuição na intensidade destas bandas está relacionada com o 

sítio ocupado pelo Sr2+ na estrutura da HA, uma vez que os íons Ca estão localizados em 

duas posições não-equivalentes144. Em um dos sítios, Ca(I), quatro cátions estão ordenados 

em colunas no plano [001] e são coordenados por 9 oxigênios pertencentes a seis grupos 

PO4
3-. Por sua vez, o sítio Ca(II) apresenta seis cátions localizados ao redor de canais de 

grupo hidroxila os quais formam triângulos equiláteros de cálcio perpendiculares ao eixo-

c174-176 (Figura 14).  

Em quantidades muito pequenas de Sr2+, o sítio Ca(I) é ocupado preferencialmente, 

uma vez que é um sítio maior177 e possui distância Ca(I)-O maior, permitindo acomodar de 

uma maneira mais fácil um cátion grande143. Entretanto, em proporções maiores (>10% 

Sr2+), a menor distância Ca-Ca para o sítio I é responsável por aumentar a repulsão, 

favorecendo a acomodação dos íons na posição Ca(II)146,162,172,177. 

Embora mais favorável, a presença de ambos os cátions no sítio II ainda é capaz 

perturbar a rede cristalina, o que ocasiona um aumento da célula unitária ao longo do eixo-

c, como já foi demonstrado. Este aumento provoca uma diminuição da densidade espacial 
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das ligações OH, através do deslocamento deste grupo em relação aos planos, os quais são 

perpendiculares ao eixo c e passam em z= ¼ e ¾ 144,172,177,178. A diminuição da intensidade 

das bandas do grupo hidroxila é consequência destes acontecimentos. 

 
Figura 14. (a) Vista da célula unitária hexagonal de HA quando projetada no plano horizontal. (b) 
Sítios Ca(II) localizados ao redor de canais de grupo hidroxila no eixo-c formando triângulos de 
cálcio. (c) A substituição de íons Ca por Sr2+ na posição Ca(II) é responsável por aumentar a célula 
unitária ao longo do eixo-c e diminuir a densidade espacial das ligações OH, o que conduz ao 
decréscimo da intensidade das bandas relacionadas a este grupo com o aumento da porcentagem 
molar de Sr2+. 

 

Deslocamento linear para menores frequências dos modos vibracionais ν4 e ν1 do 

grupo fosfato pode ser observado com o aumento da proporção de Sr2+ neste (Figura 15) 

e em outros estudos143,144.  

 
Figura 15. Deslocamento linear dos modos vibracionais (a) ν1 e (b) ν4 do grupo PO4 com o 
aumento da porcentagem molar de Sr2+, em conformidade com os resultados apresentados por 
DRX.  
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 Uma vez que as vibrações são tratadas como osciladores harmônicos, suas 

frequências podem ser descritas por: 

𝑓 =
1

𝑐
 √

𝑘

𝜇
   (7) 

 onde 𝑐 é a velocidade da luz no vácuo, 𝑘 é a constante de força e µ é a massa reduzida 

dos dois átomos. Assim, com a maior substituição de Ca2+ por Sr2+ a massa reduzida 

aumenta, diminuindo a frequência das vibrações dos grupos fosfatos ligados a este cátion162. 

Ademais, Fowler173 ressaltou que a diminuição das frequências também está relacionada 

com um decréscimo da energia de repulsão entre grupos fosfato, os quais estão mais 

separados pelo aumento da rede cristalina com a inserção do íon estrôncio. 

 A composição das amostras foi investigada (EDS) e revelou que a porcentagem 

molar de Sr2+ no sólido aumentou simultaneamente com o acréscimo deste íon na solução 

inicial, evidenciando a incorporação quantitativa de Sr2+ na estrutura, como já observado 

anteriormente pelo aumento linear dos parâmetros de rede (Tabela 1 e Figura 12-b) e o 

descolamento das bandas de absorção do grupo PO4
3- (Figura 15). Estes fatos comprovam 

que o Sr2+ foi incorporado estruturalmente, e não apenas como um recobrimento da 

superfície dos cristais124,146. Uma pequena deficiência de Sr2+ no produto quando 

comparado à solução pode ser constatada, como descrito previamente por outros 

autores144,179,180. Ainda, a presença deste íon na amostra 0% Sr2+ não é surpresa, assim como 

observado por Li et al146, uma vez que o estrôncio é um elemento traço presente na água e 

em outras fontes. 

 
Tabela 2. Porcentagem (%) molar de Sr2+ incorporada nos sólidos finais tratados térmicamente 
em contraste com a porcentagem (%) molar presente na solução preparada, conforme determinado 
por EDS. 

% Sr2+ na solução % Sr2+ no produto 

0,0 0,9 

10,0 4,0 

30,0 15,7 

50,0 33,8 

70,0 50,6 

90,0 76,7 

100,0 96,8 
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Agregados de partículas nanométricas com morfologia esférica foram observados 

nas imagens de MEV para toda a série de Ca-Sr-HA, indicando que a presença de Sr2+ e a 

mudança na fase cristalina não tiveram efeito significante na morfologia das amostras 

(Figura 16). A mesma tendência foi vista por Li et al146, com partículas na forma de agulha. 

Em contraste, estudos recentes relataram mudanças na morfologia associadas à alteração 

na composição química da HA124,143. Esses resultados distintos estão relacionados com as 

diferentes metodologias de preparo (sol-gel, hidrotermal, estado sólido, precipitação 

química, entre outras) e as condições de processamento das partículas121.  

 
Figura 16. Imagens de MEV da série de partículas Ca-Sr-HA tratadas térmicamente. Morfologias 
esféricas puderam ser observadas para todas as porcentagens molares de Sr2+. 

 

O crescimento dos cristais de HA é regido por ânions de coordenação Ca-P6O24 no 

eixo 𝑐 e cátions OH-Ca6 nos eixos 𝑎 e 𝑏. Em sínteses com pH inicial abaixo de 9, a 

quantidade de íons OH- disponível é pequena e a formação dos cátions OH-Ca6 nos eixos 

𝑎 e 𝑏 é retardada. O eixo 𝑐 se desenvolve normalmente pelos ânions de coordenação nesta 

condição, conduzindo a formação de partículas com morfologia alongada. Por sua vez, pHs 

maiores que 10 estão associados com a rápida formação do cátion devido a maior 

quantidade de íons OH-, resultando no crescimento dos diferentes eixos dos cristais com a 
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mesma velocidade181-183. Como consequência, partículas com morfologias esféricas são 

observadas nesta condição, esclarecendo o resultado obtido neste estudo. Ainda, o 

tratamento térmico possui papel chave na morfologia das partículas sintetizadas por 

precipitação química por via úmida, sendo evidenciado preferencialmente morfologias 

esféricas em partículas tratadas com temperaturas maiores que 500°C184.   

A tabela 3 sumariza os valores de tamanho medidos por DLS, os quais estão de 

acordo com o observado por MEV. Assim como para a morfologia, nenhuma tendência 

evidente pode ser observada no tamanho das partículas com o aumento da quantidade de 

Sr2+. Duas distribuições de tamanho são encontradas para as partículas 0% Sr2+ e 50% Sr2+, 

com a maior população em ~100 nm e a menor em ~50 nm. As demais porcentagens 

molares apresentaram a maior parte das partículas na região de ~90 a 220 nm. 

 
Tabela 3. Tamanho (nm) das partículas Ca-Sr-HA tratadas termicamente investigado pela técnica 
de espalhamento dinâmico de luz. 

% Sr2+ Tamanho médio (nm) Desvio Padrão (nm) Índice de polidispersão 

0.0 
102,7 44,5 

0,288 
49,2 7,0 

10.0 225,2 87,1 0,493 

30.0 87,2 43,9 0,356 

50.0 
112,5 42,5 

0,310 
41,2 8,0 

70.0 96,8 37,9 0,338 

90.0 78,7 42,7 0,227 

100.0 137,9 44,2 0,472 

 
 

 A diminuição de escala micrométrica para nanométrica aumenta a área e melhora as 

propriedades superficiais dos materiais, as quais são importantes, pois influenciam na 

interação inicial com proteínas e no processo de adesão celular. Nanopartículas de HA 

mostraram possuir 11% mais proteínas de soro bovino fetal adsorvidas por 1cm2 quando 

comparadas com HA convencionais (micrométricas)185,186. Além do mais, estudos in vitro 

mostraram maior adesão celular, proliferação de células ósseas e atividade de fosfatase 

alcalina na presença de nanopartículas de HA quando comparadas a HA convencional. Em 

contraste, células de osteosarcoma e outros tumores possuíram sua proliferação retardada 

e suprimida, respectivamente, na presença de HA nanoestruturada185,187-189. 
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 Apatitas biológicas na faixa de tamanho de nanômetros são encontradas no osso. 

Foi reportado que a desmineralização depende do tamanho da partícula e a dissolução de 

cristalitos em escala nanométrica é suprimida até em meios não-saturados, o que indica o 

papel fundamental destes no processo de biomineralização190. Pelos motivos acima citados, 

partículas sintetizadas em escala nanométrica são atualmente mais desejáveis quando 

comparadas as convencionais, pois mimetizam as apatitas presentes no processo de 

biomineralização do osso, o que as torna mais biocompatíveis186,190. 

As propriedades de superfícies das partículas também foram estudadas. O potencial-

𝜁 é um valor eletrocinético que reflete a distribuição de carga superficial, influenciado pela 

polarizabilidade dos íons adsorvidos, concentração iônica do fluido e carga superficial do 

material191. Neste contexto, 𝜁 negativos foram obtidos para toda a série de Ca-Sr-HA. O 

aumento destes valores com o acréscimo da porcentagem molar de Sr2+ é notável, atingindo 

um máximo em 100% Sr2+ (Tabela 4). Visto que o Sr2+ apresenta maior tamanho quando 

comparado ao Ca2+, este cátion é mais facilmente polarizável, o que conduz ao aumento do 

𝜁 reportado em porcentagens molares altas.  

Semelhantemente, diversos outros estudos reportaram valores negativos de 𝜁 para 

fosfatos de cálcio e apatitas sintéticas. Smeets et al192 evidenciaram que um compósito de 

β-TCP apresentava carga superficial de -19,6 ± 1,1 mV. Por sua vez, Sadat-Shojai et al193 

obtiveram valores de -11,4 e -5,5 mV, respectivamente, para nanotubos e esferas de HA. 

Ainda, Palazzao et al194 reportaram valor de -21,2 ± 1,4 mV para hidroxiapatita deficiente 

em cálcio. Em contraste aos resultados anteriores, valores positivos também foram vistos 

para HA sinterizada (+4,1 ± 0,8 mV), HA não sinterizada (+15 ± 1,1) e β-TCP (+2,4 ± 

0,4)195. Estas variações são consequências da metodologia de preparo das partículas, a qual 

é responsável por influenciar as propriedades superficiais. Ainda, na literatura foram 

encontrados valores negativos de 𝜁 para o osso (-75 mV)138,195 e HA bovina (−9,25 ± 0,9 

mV)138, indicando a similaridade das partículas sintetizadas com a apatita biológica. 
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Tabela 4. Ângulo de contato da água (𝜃), energia livre de superfície (S) e suas componentes polar 

(p) e dispersiva (d), e potencial zeta (𝜁) das partículas Ca-Sr-HA tratadas termicamente. 

  
𝜽 (°) S (mJ m-2) p (mJ m-2) d (mJ m-2) 𝜻 (mV) 

0% Sr2+ 5,8 ± 1,2 62,72 ± 0,18 29,32 ± 0,12 33,41 ± 0,13 -25,40 ± 0,95  

10% Sr2+ 3,6 ± 0,3 72,97 ± 0,12 42,42 ± 0,08 30,55 ± 0,10 -22,43 ± 3,20 

30% Sr2+ 3,4 ± 0,8  72,44 ± 0,07 39,16 ± 0,06 33,28 ± 0,03 -26,13 ± 0,90 

50% Sr2+ 3,7 ± 0,3 72,00 ± 0,05 40,26 ± 0,03 31,73 ± 0,03 -19,50 ± 1,47 

70% Sr2+ 3,4 ± 0,2 72,52 ± 0,14 45,05 ± 0,09 27,27 ± 0,11 -20,53 ± 0,30 

90% Sr2+ 4,4 ± 0,4 71,05 ± 0,04 37,65 ± 0,04 33,40 ±0,02 -15,83 ± 2,48  

100% Sr2+ 2,9 ± 0.3 73,01 ± 0,12 43,52 ± 0,07 29,49 ± 0,09 -11,90 ± 2,54 

 
 

Superfícies carregadas negativamente tem efeito positivo na nucleação em soluções 

supersaturadas que simulam o fluído corpóreo pois causam maior adsorção de íons Ca2+ 

atuando na formação de apatita. Além disto, a adsorção de Ca2+ atua na ancoragem de 

proteínas de adesão celular como a fibronectina, vitronectina e integrina, as quais são 

dependentes da ligação com um cátion divalente192,196,197. 

A adesão celular em um material também está diretamente relacionada com a carga 

superficial deste. In vitro, ativação da proliferação celular foi observada em superfícies de 

HA negativamente carregadas, com efeito oposto para as positivas196. Ainda, uma mesma 

tendência foi notada in vivo através da maior formação óssea na presença de partículas 

negativamente carregadas, quando comparadas as positivamente carregadas e não 

carregadas (controle)198. Estes fatos indicam que uma superfície negativa é capaz de 

aumentar a aposição de apatita, a prolifereção celular e promover a osteogênese. 

Assim como o potencial-𝜁, a energia livre de superfície (𝛾𝑆) dita à adsorção de 

proteínas e adesão de células no material. Por esta razão, foi investigado como a introdução 

de íons Sr2+ muda a molhabilidade, a 𝛾𝑆 e suas componentes polares e dispersivas. 

 A 𝛾𝑆 para a partícula não substituída (0% Sr2+) foi próxima de 63 mJ.m-2, 

semelhantemente ao observado para filmes de HA depositados em titânio199, com maior 

contribuição da componente dispersiva (33,41 mJ.m-2) em relação a polar (29,32 mJ.m-2), 

assim como reportado por outros autores200,201. Valores menores de 𝛾𝑆 total para HA 

sintética foram evidenciados por Redey et al200 e Lopes et al201, sendo estes 44,0 e 46,7 



Resultados e discussão 

 

61 

 

mJ.m-2, respectivamente, motivados pela componente polar inferior em relação ao nosso 

estudo. Nesse sentido, o aumento de 𝛾𝑆 em relação aos estudos citados anteriormente 

indica que a superfície da partícula sintetizada neste trabalho é mais reativa, e 

consequentemente, é capaz de promover melhores respostas biológicas.  

Por sua vez, a incorporação de Sr2+ na estrutura da HA provocou um aumento na 

molhabilidade e na 𝛾𝑆 total do sólido mediante o aumento de sua componente polar, a qual 

contribuiu predominantemente para a energia livre de superfície. O primeiro evento que 

ocorre na interface tecido-biomaterial após a implantação é a adsorção de proteínas. Neste 

sentido, superfícies hidrofóbicas favorecem forte ligação com albumina, dificultando a 

adesão de proteínas de matriz extracelular (ECM)202. O aumento do caráter hidrofílico do 

substrato é responsável pelo deslocamento da albumina e melhor afinidade por proteínas 

da ECM202, como a fibronectina, uma das proteínas chave no processo de adesão celular. 

Adicionalmente, células cultivadas em superfícies hidrofóbicas mostraram menor expressão 

de subunidades αv e β3 de integrina, uma proteína de adesão presente na membrana celular. 

As superfícies hidrofílicas aumentam a expressão destas subunidades, indicando que a 

melhor adesão celular neste tipo de substrato pode ser mediada pelas integrinas203,204. Mais 

importante, a proliferação de células é fortemente correlacionada com a energia de 

superfície do material, sendo preferencialmente demonstrada em substratos hidrofílicos205. 

Portanto, os resultados obtidos indicam que as partículas Ca-Sr-HA tratadas termicamente, 

preferencialmente as com Sr2+ em sua estrutura, podem melhorar a adsorção de proteínas, 

a adesão celular e sua proliferação. 

 

4.2. Caracterização dos cimentos ósseos porosos à base de PMMA 

carregados com Ca-Sr-HA 

 Nesta etapa, 1 wt% das partículas Ca-Sr-HA tratadas termicamente foram inseridas 

na matriz de PMMA. Como mostrado na seção 3.3, as amostras de cimento ósseo foram 

nomeadas de acordo com a porcentagem molar de Sr2+ presente na partícula: controle (sem 

partícula), 10% Sr2+, 30% Sr2+, 50% Sr2+, 70% Sr2+, 90% Sr2+ e 100% Sr2+.   

A quantidade de Ca-Sr-HA adicionada ao cimento foi estabelecida de acordo com 

resultados prévios reportados na literatura. Vallo et al206 e Serbetci et al118 notaram uma 

diminuição das propriedades de manuseio pelo aumento da viscosidade do cimento ao 
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adicionar quantidades superiores a 20% de HA. O aumento na viscosidade pode prejudicar 

a distribuição homogênea de partículas na matriz conduzindo a um decréscimo das 

propriedades mecânicas do cimento como evidenciado pela redução da resistência à tração, 

compressão e flexão em quantidades de HA superiores a 15%116,207. Pelos motivos 

anteriormente citados, este estudo visou trabalhar com quantidade de partícula inferior as 

mencionadas, porém mantendo a faixa de doses terapêuticas de Sr2+ na regulação da 

atividade de osteoblastos/osteoclastos, com a finalidade de aumentar a bioatividade do 

material sem prejudicar as propriedades mecânicas e de manuseio deste. 

 

4.2.1. Avaliação do tempo de secagem e da temperatura máxima de polimerização 

das amostras (𝐓𝐦á𝐱) 

Novas metodologias de preparo de cimentos ósseos envolvendo a adição de 

cerâmicas e de um reagente formador de poros surgem como uma alternativa para a 

diminuição do superaquecimento durante o processo de solidificação. Neste contexto, 

Castaldini et al115 reportaram que a introdução de 5% de HA em cimento comercial de 

PMMA conduziu uma diminuição na Tmáx de 80°C para valores próximos de 65°C. Por 

sua vez, Liu et al127 observaram um decréscimo na Tmáx proporcional a quantidade de 

partículas de fosfato de cálcio adicionadas em cimento de PMMA. Um valor mínimo de 

75°C foi evidenciado com a adição de 15% de fosfato de cálcio para este estudo. Embora 

estes autores reportem que a incorporação de partículas é responsável por reduzir a Tmáx 

dos cimentos ósseos, esta diminuição é notavelmente limitada e a necessidade de adicionar 

grandes quantidades de partículas para obtenção de Tmáx compatíveis com o corpo humano 

culminaria em propriedades mecânicas e de manuseio prejudicadas. Os resultados 

reportados anteriormente contrastam com os achados para o nosso estudo, no qual a 

incorporação de Ca-Sr-HA nos cimentos ósseos não promoveu mudança significativa da 

temperatura quando comparado ao controle, exceto para a amostra 90% Sr2+ (*, p < 0.05). 

De fato, a pequena quantidade de Ca-Sr-HA adicionada nas amostras dificulta a observação 

do efeito positivo reportado pelos estudos anteriores. Entretanto, diminuição na Tmáx 

também não foi constatada pela incorporação de 10% de nanopartículas de HA em cimento 

poroso de PMMA por Sa et al102 e pela adição de 7,7 e 14,3% de apatita sintética em 

cimentos de PMMA com alta e baixa viscosidade por Serbetci et al118.  
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Como mostrado na Figura 17, os valores de temperatura de polimerização obtidos 

para os cimentos porosos são significativamente menores quando comparados com os 

valores de 70-120°C reportados para polímero convencional (sem poros e partículas) e 

estão na faixa de 42,0 a 68,4°C, atenuando o risco de necrose térmica nos tecidos adjacentes. 

Esta diminuição de Tmáx em relação ao PMMA convencional está associada 

majoritariamente à criação de uma matriz porosa, igualmente evidenciada por outros 

autores92,102,103, excluindo a influência das partículas Ca-Sr-HA na temperatura, como 

discutido anteriormente. Adicionalmente, todas as amostras estão de acordo com o padrão 

estabelecido para a ISO 5833, a qual específica um valor máximo de 90°C.  

 
Figura 17. Temperatura máxima de polimerização dos cimentos. Valores na faixa de 42,0 a 68,4°C 
foram encontrados, respeitando a especificação estabelecida pela ISO 5833 (< 90°C), como 
mostrado pela linha tracejada em vermelho. (* mostra diferença significativa em relação ao controle; 
p < 0.05). 

 

Diversos outros autores analisaram a Tmáx em cimentos ósseos de fosfato de cálcio 

e acrílicos. Sa et al102 evidenciaram temperaturas entre 28,2-33,3°C dependentes da criação 

de uma matriz porosa. Por sua vez, valores maiores entre 87-110°C foram demonstrados 

por Serbetci et al118 em cimentos de baixa e alta viscosidade de PMMA contendo HA. Para 

cimentos de fosfato de cálcio à base de Sr-HA, valor máximo de 58,0°C foi encontrado208. 

Portanto, os resultados são variados e dependem da natureza do material, da quantidade de 

partícula incorporada e da porosidade das amostras. 
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Valores próximos a 48°C na interface cimento-osso foram evidenciados in vivo209. 

Fatores como a baixa condutividade térmica do cimento, a grande área superficial da 

interface e a circulação sanguínea in vivo impedem o grande aumento de temperatura. Neste 

sentindo, valores ainda menores de temperatura de polimerização poderão ser encontrados 

in vivo para as amostras deste trabalho em questão, tornando mínimas as chances de danos 

térmicos.  

As propriedades de manuseio (tempo de pega e cura) são resultados de suma 

importância clínica que determinam o período ideal no qual os cirurgiões devem manusear 

e posicionar a amostra no defeito ósseo. De acordo com a ISO 5833, é recomendado que 

cimentos para uso em massa apresentem tempo de pega médio e desvio em relação à média 

menor que 300 e 90 segundos, respectivamente. Nenhuma recomendação é feita para uso 

em seringa. Como mostrado na Figura 18, os valores médios de tempo de pega para todos 

os grupos estão dentro das exigências desta norma e encontram-se na faixa de 162 a 182 

segundos. 

 Por sua vez, segundo a ISO 5833 os tempos de cura para uso em seringa e em massa 

devem estar entre 390 a 900 segundos e 180 a 900 segundos, respectivamente. Neste 

sentido, os valores obtidos cumprem as exigências da norma e estão na faixa de 491 a 590 

segundos, indicando que as amostras podem ser empregues em ambos os tipos de uso. 

Nenhuma tendência nos tempos de pega e cura pode ser observada com a incorporação de 

Ca-Sr-HA nos cimentos, similarmente ao reportado por Sa. et al94 com a adição de HA em 

PMMA.  

 
Figura 18. (a) Tempo de pega e (b) tempo de cura médio dos cimentos ósseos controle e os 
demais contendo Ca-Sr-HA. As linhas tracejadas indicam as normas recomendadas pela ISO 5833.  
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Em contraste a estes resultados, Liu et al127 evidenciaram diminuição no tempo de 

pega com o aumento da quantidade de partículas de fosfato de cálcio dopadas por Sr2+ em 

cimentos de PMMA. Estes mesmos autores verificaram que quanto maior a quantidade de 

partículas adicionadas aos cimentos maior o tempo de cura e menor a temperatura de 

polimerização, uma vez que a quantidade de calor liberado está associada à velocidade de 

polimerização94. Resultado similar foi notado por Cui et al126 com a inserção de diferentes 

porcentagens em massa (10, 20 e 30 %) de vidros bioativos substituídos por Sr2+ em matriz 

de PMMA. O aumento demasiado da incorporação de partículas leva a efeitos negativos 

nas propriedades de manuseio, verificando-se a necessidade de tempos muito longos para 

o endurecimento das amostras208, o que resulta no fluxo da massa de cimento in vivo após a 

implantação e consequentemente em respostas adversas nos tecidos adjacentes127. 

A não alteração da temperatura de polimerização observada por este trabalho após 

a inserção de Ca-Sr-HA explica a ausência de diferenças nos tempos de pega e cura das 

amostras dopadas em relação ao controle, visto que estes fatores estão intimamente 

interligados. Adicionalmente, as tendências descritas para os estudos anteriores não foram 

aqui observadas, pois as quantidades de partículas introduzidas nestas matrizes foram 

consideravelmente maiores quando comparadas a deste trabalho (> 5 wt%). Por fim, o 

período de manuseio obtido para as amostras deste trabalho é maior quando comparado a 

estudo prévio57 indicando que o cirurgião possui tempo suficiente para manipular o cimento 

sem a necessidade de realizar procedimentos adicionais que aumentem o processo de 

polimerização, como o pré-resfriamento do cimento ou a diminuição da temperatura do 

local de operação102. 

 

4.2.2. Avaliação morfológica dos corpos de prova por MEV 

As imagens de MEV mostradas nas Figuras 19 e 20 confirmam a estrutura porosa 

dos cimentos. Notavelmente, a morfologia e distribuição dos poros obtidos através da 

metodologia de geração de gás é irregular (Figura 19 e Figura 20-a). O tamanho dos poros 

é variado e abrange uma ampla faixa que vai desde micrômetros até milímetros, 

similarmente ao reportado por Cimatti et al210 utilizando a mesma metodologia de formação 

de poros. As imagens de MEV da Figura 19 também indicam poros menores no interior de 
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poros maiores (setas vermelhas), confirmando a criação de uma matriz porosa 

interconectada. 

 
Figura 19. Imagens de MEV para as amostras 10 e 50 % Sr2+. As setas em vermelho indicam poros 
menores no interior de poros maiores, confirmando a criação de uma matriz porosa interconectada. 

 

 
Figura 20. Imagens de MEV para as amostras controle, 30% Sr2+ e 90% Sr2+. (a) ampliação x60; 
(b) ampliação x350 e (c) ampliação x1500. 

 

Com o aumento da magnificação das imagens (Figura 20-b e c, x350 e x1500) é 

notória a mudança superficial existente com a introdução de Ca-Sr-HA nos cimentos. A 

amostra controle, sem adição de partículas, apresenta uma superfície predominantemente 

lisa com ranhuras decorrentes do processo de usinagem (Figura 20-c). Em contraste, após 
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a introdução de Ca-Sr-HA as superfícies apresentam maior rugosidade e presença de 

agregados destas partículas (Figura 20-b e c).  

Ainda, as imagens obtidas revelam a presença de partículas na superfície dos poros 

(Figura 21). A localização de Ca-Sr-HA favorece a sua biodisponibilidade in vitro e in vivo, 

permitindo liberação de íons Sr2+ no meio em que se encontra, o que pode estimular a 

formação de uma camada de apatita na interface do material com o tecido hospedeiro e 

aumentar a bioatividade. Além disto, a presença destas partículas conhecidamente 

osteocondutivas na superfície e dentro dos poros pode conduzir a ligação química direta 

entre o cimento e o osso102. 

 
Figura 21. Imagens de MEV da amostra 10% Sr2+. (a) ampliação x60; (b) ampliação x350; e (c) 
ampliação x350 evidenciando a presença de partículas na superfície dos poros (imagem colorida 
artificialmente). 

 

4.2.3. Caracterização estrutural dos cimentos ósseos após a incorporação de Ca-Sr-

HA pela técnica de DRX 

A partir das observações realizadas por MEV, buscou-se confirmar a presença das 

partículas na superfície e nos poros das amostras. Com este fim, inicialmente foi realizada 

a caracterização estrutural por DRX da amostra controle evidenciando a presença de uma 

região amorfa proveniente da matriz polimérica e picos bem definidos de sulfato de bário 

(Figura 22). O sulfato de bário é um composto químico presente no componente sólido do 

kit De Puy® SmartSet MV Endurance com a finalidade de aumentar a radiopacidade do 

material. Inesperadamente, nos cimentos carregados com partículas Ca-Sr-HA picos de 

difração correspondentes a esta fase não foram notados. Estudos prévios suportam este 

achado uma vez que picos de difração correspondentes a fosfato de cálcio em matrizes de 

PMMA só foram observados na ausência de sulfato de bário e em quantidades muito 

elevadas destas partículas (36 e 100%)94,112. 
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Figura 22. Espectro de DRX das amostras controle, 10% Sr2+ e 100% Sr2+. Uma região amorfa e 
picos correspondentes a sulfato de bário (●) foram observados para todos as amostras analisadas. 
Os cimentos carregados com Ca-Sr-HA não evidenciaram os picos característicos destas partículas, 
como resultado da pequena quantidade de Ca-Sr-HA em comparação a de BaSO4.  

 

4.2.4. Análise elementar e mapeamento  

 Para ganhar maiores informações sobre o cimento poroso de PMMA e as partículas 

inseridas nesta matriz, análise elementar por EDS foi realizada comprovando a presença e 

localização de Ca-Sr-HA.   

 Espectros elementares para três diferentes regiões de uma amostra de cimento ósseo 

(50% Sr2+) estão mostrados na Figura 23. Claramente, a primeira região é representada por 

um círculo mais escuro (Figura 23-b) que consiste basicamente de C e O indicando a 

presença característica das esferas de PMMA211 que estavam originalmente no componente 

sólido do kit Depuy® SmartSet MV Endurance. Por sua vez, a região indicada na Figura 

23-c não possui uma forma especifica e é notavelmente mais clara quando comparada à 

anterior. Os elementos que constituem majoritariamente esta localização são C, O, Ba e S, 

indicando a presença de BaSO4 e formação de uma nova matriz pela polimerização do 

PMMA. Adicionalmente, sinais menos intensos indicando Na, Ca, Sr e P confirmam que 

partículas Ca-Sr-HA estão situadas na superfície dos cimentos. A região selecionada na 

Figura 23-d apresenta sinal intenso de Na proveniente da adição de NaHCO3 para geração 

de gás, e é representada por cristais de morfologia alongada. 
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Figura 23. Espectros de EDS obtidos para três regiões diferentes selecionadas na amostra 50% 
Sr2+. (a) Espectro da região 1 apresentando basicamente os elementos C e O característicos do 
PMMA; (b) espectro da região 2 constituído majoritariamente por C, O, Ba e S indicando a 
presença de BaSO4 e formação de nova matriz de PMMA; e (c) espectro da região 3 mostrando 
sinal intenso de Na. 

 

O mapeamento de EDS das amostras 10% Sr2+ (Figura 24-a) e 90% Sr2+ (Figura 25-

a) evidenciaram a presença de agregados de Ca-Sr-HA impregnados na matriz polimérica e 

na superfície dos poros, respectivamente. Espectros elementares obtidos para esta região 

estão de acordo com o tipo de partícula inserida no cimento de PMMA uma vez que sinais 

mais intensos para o elemento Sr são observados no grupo 90% Sr2+ (Figura 25-b) e sinais 

mais intensos para Ca são observados em 10% Sr2+ (Figura 25-b), com coexistência de 

ambos os elementos para as duas amostras.  
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Figura 24. Análise da composição elementar da amostra 10% Sr2+. (a) Mapeamento elementar 
evidenciando a presença de partículas Ca-Sr-HA impregnadas na matriz polimérica; e (b) espectro 
elementar com sinais mais intensos para Ca em relação a Sr confirmando a natureza desta partícula. 
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Figura 25. Análise da composição elementar da amostra 90% Sr2+. (a) Mapeamento elementar 
evidenciando a presença de partículas Ca-Sr-HA na superfície dos poros (região escura); e (b) 
espectro elementar com sinais mais intensos para Sr em relação a Ca confirmando a natureza desta 
partícula. 
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4.2.5. Medida de variação de pH 

Bicarbonato de sódio e ácido cítrico foram adicionados durante o preparo dos 

cimentos ósseos com a finalidade de gerar gás para criação de uma estrutura porosa. Os 

resultados evidenciados anteriormente por EDS indicam a possibilidade de existir 

bicarbonato de sódio não reagido, em vista disso, os potenciais efeitos destas substâncias 

no pH ao redor das amostras foram investigados. As medidas foram realizadas em meio de 

cultura celular na ausência de células eliminando os efeitos causados pelo crescimento 

celular. 

 
Figura 26. Alteração do pH do meio de cultura (α-MEM) durante o período de 72 horas devido à 
imersão da amostra controle e as demais contendo Ca-Sr-HA. 

 

Inicialmente, a inserção das amostras em α-MEM ocasionou um aumento abrupto 

no pH em um curto período, indicando a rápida liberação de NaHCO3 neste meio (Figura 

26). Após 5 horas de incubação, é notória a tendência de decaimento do pH com o tempo. 

O principal sistema de controle do pH no meio de cultura celular é o tampão bicarbonato, 

mostrado pelo equilíbrio abaixo (R5), mimetizando o corpo humano212,213.  

𝐶𝑂2(𝑔) ⇌ 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  ⇌ 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) ⇌ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

−    (R5) 

Em condições anormais, o aumento na quantidade de íons HCO3
- conduz a 

formação de H2CO3, um ácido fraco (pKa~6.4), capaz de se dissociar prontamente em 

H2O(l) e CO2(aq) e ser liberado na forma de CO2(g). Neste contexto, a liberação inicial de 
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bicarbonato de sódio pelas amostras causa um aumento no pH, o qual decai com o tempo 

pela conversão deste excesso em CO2(g). 

Após 48 horas de incubação, o pH torna-se praticamente constante para a maior 

parte das amostras, com valores finais (72 horas) variando de 7,4 a 7,9. Embora estudo 

prévio tenha reportado que o aumento do pH pode afetar diversos processos celulares 

vitais214, o bicarbonato de sódio é conhecidamente utilizado em muitas situações clínicas, 

entre elas a parada cardíaca, a prevenção da insuficiência renal e em pacientes com acidose 

metabólica215. Além do mais, estudos prévios mostraram aumento na síntese de colágeno e 

na proliferação de células osteoblásticas com o aumento do pH para valores de até 8,4,216,217. 

Ao contrário, a acidose metabólica é responsável por aumentar a atividade dos osteoclastos 

e a reabsorção do mineral ósseo218. Nesse sentido, o rápido aumento de pH ocasionado 

pela presença de bicarbonato de sódio nas amostras de cimento ósseo não deve ser 

relacionado a efeitos clínicos adversos, diferentemente de outros polímeros sintéticos, 

como o PLGA e o PCL, no qual a degradação rápida conduz a formação de bioprodutos 

ácidos que afetam negativamente a viabilidade celular e a migração de células para o interior 

do biomaterial219. 

 

4.2.6. Avaliação morfométrica (3D) por Microtomografia Computadorizada 

(micro-CT) 

Os cimentos ósseos foram avaliados quanto ao sucesso da criação de uma matriz 

porosa. Com esta finalidade, o volume total (TV) das amostras preparadas (volume do bulk) 

foi definido como o volume ocupado pelo cimento ósseo (CV) em somatória ao volume 

dos poros. Os poros são considerados os espaços vazios presentes no sólido. Dentre os 

parâmetros investigados encontram-se a fração do volume de cimento ósseo em relação ao 

volume total do bulk (CV/TV, %), a fração entre o volume dos poros e o volume total do 

bulk (porosidade total, % de CV/TV), o volume de cimento ósseo que está presente na 

superfície do biomaterial, chamado de superfície de cimento específica (CS/CV, %), o 

tamanho médio dos poros (Tb.Sp*, μm) e a porcentagem de distribuição (ou frequência) 

dos poros na matriz. A análise da porosidade total incluiu poros abertos (%) e poros 

fechados (%).  
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Figura 27. Parâmetros morfométricos obtidos para as amostras de cimento ósseo controle e as 
demais contendo Ca-Sr-HA, onde (a) CV/TV (%) é a fração do volume do cimento ósseo em 
porcentagem; (b) é a porosidade total (%) do material; (c) CS/CV (1/mm) é a superfície de cimento 
específica; (d) é o tamanho médio dos poros (μm); e (e) % de poros abertos e fechados. (*, **, ***, 
**** mostram diferença significativa em relação ao controle, onde p < 0.05; < 0.01; < 0.001 e < 
0.0001, respectivamente.). 
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Diminuição nos valores de CV/TV pode ser observada para os cimentos carregados 

com partículas Ca-Sr-HA em comparação ao controle (sem partículas) (Figura 27-a). Esta 

tendência foi estatística apenas para as amostras 10% Sr2+ (**, p < 0.01), 70% Sr2+ (*, p < 

0.05) e 100% Sr2+ (*, p < 0.05). As amostras podem ser classificadas em quatro diferentes 

grupos de acordo com os resultados de CV/TV: (i) um grupo G1 que inclui as amostras 

controle; (ii) um grupo G2 que apresenta os menores valores de CV/TV e abrange as 

amostras 10, 70 e 100% Sr2+; (iii) um grupo G3 com valores de CV/TV similares ao 

controle, correspondendo as amostras 90% Sr2+; e por fim (iv) um grupo G4 com valores 

intermediários entre os grupos G2 e G3, onde está presente as amostras 30 e 50% Sr2+.  

A diminuição de CV/TV reportada anteriormente é acompanhada pelo aumento na 

porosidade total dos cimentos carregados com partículas Ca-Sr-HA (Figura 27-b), visto que 

estas medidas são complementares. Novamente, diferença estatística em relação ao controle 

só foi observada para as amostras 10% Sr2+ (**, p < 0.01), 70% Sr2+ (*, p < 0.05) e 100% 

Sr2+ (*, p < 0.05) e o mesmo padrão de grupos descrito anteriormente é notável para esta 

propriedade. A Figura 27-b evidenciou que os materiais fabricados são altamente porosos, 

com pelo menos 65% de seu volume sendo constituído de poros. Li et al220 reportaram que 

o aumento da porosidade total de implantes de titânio para valores próximos de 70% 

conduziu há um maior crescimento ósseo in vivo. Por sua vez, Roy et al221 criaram um 

gradiente de porosidade de 80 a 88% em scaffolds de PLGA carregados com β-TCP e 

observaram maior crescimento tecidual e formação óssea nas regiões de alta porosidade. 

Ainda, o revestimento de implantes dentários com titânio esponjoso de menor porosidade 

foi associado com uma diminuição no crescimento ósseo na região do fémur e da mandíbula 

de cães222. Portanto, o aumento na porosidade reportado para os cimentos ósseos contendo 

Ca-Sr-HA garante melhor habilidade de crescimento ósseo in vivo e deve estar relacionado 

com uma melhor osteointegração do biomaterial. 

A porosidade total de um biomaterial inclui poros abertos e fechados. Os primeiros 

apresentam conexão com o ambiente externo por meio de outros poros, tornando-se 

acessíveis a gases e líquidos. Por sua vez, os poros fechados estão isolados pela matriz e 

não se interconectam com o ambiente externo223. Especificamente, os poros abetos 

possuem papel chave na interação biomaterial-osso, migração celular, vascularização e 

permeabilidade de fluidos224. A investigação destes parâmetros para as amostras fabricadas 

revelou que a maior parte da porosidade total está presente na forma de poros abertos para 
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todas as amostras (Figura 27-e). Diferença estatística em relação ao controle foi observada 

para as amostras 10% Sr2+ (**, p < 0.01), 70% Sr2+ (*, p < 0.05) e 100% Sr2+ (*, p < 0.05), 

as quais apresentaram maior porosidade aberta. Por sua vez, a amostra 90% Sr2+ estava 

associada com a presença estatística de mais poros fechados quando comparado ao controle 

(*, p < 0.05).  

O volume de cimento que ocupa a área superficial (CS/CV, %) é estatiscamente 

menor para as amostras contendo Ca-Sr-HA em relação ao controle, exceto para 30% Sr2+ 

(Figura 27-c). Este resultado revela que a superfície destas amostras é menos recoberta, ou 

seja, apresenta mais poros, facilitando a entrada de suprimentos celulares e permitindo a 

população, vascularização e crescimento ósseo no interior do biomaterial. Assim, as 

amostras contendo Ca-Sr-HA se destacam quando comparadas ao controle. Neste 

parâmetro, os padrões de agrupamento descritos anteriormente não foram observados.  

Os tamanhos médios dos poros evidenciados neste estudo encontram-se entre 650 

a 1800 µm e são significativamente maiores para as amostras contendo Ca-Sr-HA em 

relação ao controle, com exceção de 90% Sr2+ (Figura 27-d). Mais uma vez as amostras 

aparentam seguir os grupos descritos para os parâmetros CV/TV (%) e porosidade total 

(%). Apesar deste parâmetro ser muito utilizado para descrever o tamanho dos poros, ele 

muitas vezes não é representativo da amostra, e o mais adequado é investigar a distribuição 

dos tamanhos dos poros dentro da matriz, como mostrado na Figura 28. 

 
Figura 28. Porcentagem de distribuição (ou frequência) dos tamanhos dos poros nas amostras de 
cimentos controle e as demais contendo Ca-Sr-HA.   
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Todas as amostras investigadas apresentam maior frequência de poros na região de 

500 µm. O valor máximo de tamanho evidenciado para amostra controle é de 

aproximadamente 2500 µm, entretanto, poros com este tamanho são encontrados com 

menos frequência neste tipo de amostra. A introdução de partículas Ca-Sr-HA nos cimentos 

ósseos aparenta diminuir a frequência de poros menores e aumentar a frequência de poros 

maiores, alcançando valores de até 5500 µm. O osso apresenta poros com diferentes 

tamanhos que abrangem desde 1 µm até centenas de micrômetros, e a criação de 

biomateriais com esta porosidade hierárquica, como reportado neste estudo, pode trazer 

vantagens no processo de regeneração óssea1.  

Grande controvérsia é reportada na literatura sobre o tamanho ideal dos poros para 

obtenção de melhor atividade osteoblástica e crescimento ósseo. Murphy et al225 

investigaram o efeito de matrizes de colágeno-glicosaminoglicanos com diferentes 

tamanhos de poros na resposta celular de osteoblastos. Seus resultados mostraram que o 

processo de adesão celular aparenta estar relacionado com poros pequenos (100 µm) devido 

o papel fundamental da área superficial neste evento, enquanto poros com 

aproximadamente 300 µm garantem melhor proliferação celular. Semelhantemente, Chang 

et al.226 reportaram efeito positivo na proliferação de células-tronco mesenquimais na 

presença de materiais à base de titânio com poros na faixa de 300-400 µm. O processo de 

diferenciação osteogênica destas células estava associado com a presença de poros de 

aproximadamente 200 µm, como resultado da melhor sensibilidade dos estímulos 

mecânicos-biológicos pelas células em poros menores. Por sua vez, Miño-Fariña et al227 

observaram que o preenchimento de defeitos metafisários em fêmur de rato com cimento 

ósseo poroso de fosfato de cálcio conduzia boa osteointegração periférica, mas pobre 

invasão óssea no interior do material. A porosidade do material fabricado neste estudo 

estava entre 100-300 µm. Assim, apesar de poros na faixa de 100-400 µm serem 

recomendados para efeito osteoindutor in vivo, o crescimento ósseo nesta condição está 

associado na maior parte das vezes apenas com a região periférica. Portanto, em defeitos 

ósseos grandes a utilização de biomateriais com poros maiores (acima de 2 mm) pode 

garantir uma invasão óssea massiva em seu interior, a qual é capaz de recuperar a vitalidade 

do tecido210. De fato, Hirn et al228 reportaram que o osso por si só possui habilidade de 

preencher até mesmo grandes cavidades. Deste modo, a utilização de materiais altamente 

porosos deve fornecer um ambiente favorável para o crescimento ósseo e atuar como um 
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suporte mecânico previnindo os riscos de fraturas durante o processo de regeneração 

tecidual210.   

As propriedades acima investigadas mostraram grandes diferenças entre as amostras 

controle e as demais contendo partículas Ca-Sr-HA. Esta observação é justificada pela 

hidrofilicidade das partículas sintetizadas, como mostrado pelos resultados de 

molhabilidade e 𝛾𝑆 na Tabela 4 (seção 4.1). Uma vez que o cimento ósseo de PMMA é uma 

matriz hidrofóbica e que o processo de criação de poros envolve o uso de água e 

bicarbonato de sódio, as partículas Ca-Sr-HA altamente hidrofílicas estarão envolvidas com 

o processo de criação de poros na matriz. De fato, pode ser observado (Tabela 4-seção 4.1) 

que as partículas nomeadas 10, 70 e 100% Sr2+ apresentam maiores valores de 𝛾𝑆
𝑝
 e menor 

𝜃 quando comparadas a partícula 90% Sr2+, podendo ser classificadas como grupos 

distintos. As demais (30 e 50% Sr2+) formavam um outro grupo que apresentava valores 

intermediarios. Estas evidências suportam os padrões de agrupamento encontrados para as 

medidas de CV/TV, porosidade total e tamanho médio dos poros.  

A técnica de micro-CT é baseada na interação de raios-X com a amostra por efeito 

fotoelétrico e Compton229. O primeiro tipo de interação envolve a colisão de um fóton 

incidente com um elétron de uma camada interna do átomo, resultando na ejeção de um 

fotoelétron. Um elétron mais externo ocupa o lugar do elétron ejetado e resulta na emissão 

de um raio-X característico. De modo geral, o efeito fotoelétrico está relacionado com o 

número atômico, tornando possível diferenciar a presença de compostos distintos em 

materiais, assim como observado pelo contraste nos raios-X de tecidos moles e duros229. 

Nesse contexto, seções transversais representativas das amostras escaneadas por micro-CT 

estão apresentadas na Figura 29. O menor volume de cimento ósseo e a maior porosidade 

das amostras contendo partículas Ca-Sr-HA quando comparadas ao controle (sem 

partículas) podem ser observados. Dentre as amostras, a 90% Sr2+ é a que mais se assemelha 

com a amostra controle, apresentando menor porosidade e poros menores (Figura 29-f). 

Ainda, as amostras 10, 70, 100% Sr2+ estão associadas à poros maiores (Figura 29-b, 29-e e 

29-g), assim como evidenciado pela medida de tamanho médio dos poros. Por sua vez, as 

amostras 30 e 50% Sr2+ aparentam ter estruturas intermediárias em relação as amostras 

anteriores (Figura 29-c e 29-d). Portanto, o padrão de agrupamento anteriormente descrito 

para as medidas de CV/TV, porosidade total e tamanho médio dos poros pode ser 

observado nas seções transversais da Figura 29.  
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Figura 29. Seções transversais representativas das amostras escaneadas por micro-CT, onde (a) 
controle; (b) 10% Sr2+; (c) 30% Sr2+; (d) 50% Sr2+; (e) 70% Sr2+; (f) 90% Sr2+; e (g) 100% Sr2+. As 
setas vermelhas indicam a presença das partículas na matriz do cimento ósseo.  

  

As partículas Ca-Sr-HA incorporadas no cimento ósseo estão localizadas 

preferencialmente na superfície dos poros (setas vermelhas na Figura 29). Mais uma vez, 

esta localização é resultado da metodologia utilizada para criação de poros nestas matrizes. 

As partículas hidrofílicas são arrastadas pela água durante o processo de criação de poros e 

consequentemente ficam localizadas preferencialmente nesta região. 

Reconstruções 3D representativas da amostra controle e das demais contendo Ca-

Sr-HA estão mostradas na Figura 30. Foram realizados cortes nas estruturas 3D das 

amostras os quais permitiram a visualização tanto da região externa quanto da região interna 

dos cimentos ósseos. Pode-se observar que as amostras contendo partículas Ca-Sr-HA 

apresentam menor volume de cimento ósseo e maior porosidade, assim como mostrado 

pelos resultados morfométricos CV/TV e porosoidade total na Figura 27-a e 27-b. Ainda, 

o volume de cimento que ocupa área superficial é visivelmente maior para a amostra 

controle em comparação com as demais, assim como evidenciado por CS/CV (Figura 27-

c). Em vista disso dos resultados apresentados aqui, devido a maior porosidade, presença 

de poros abertos e menor volume de cimento ósseo na superfície, as amostras contendo 

Ca-Sr-HA aparentam ser mais promissoras para o processo de osteointegração in vivo 
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Figura 30. Reconstruções 3D representativas das amostras, onde (a) controle; (b) 10% Sr2+; (c) 
30% Sr2+; (d) 50% Sr2+; (e) 70% Sr2+; (f) 90% Sr2+; e (g) 100% Sr2+. 

 

4.2.7. Ensaio de compressão 

 A área dos biomaterias tem focado em fabricar materiais que imitem a matriz 

extracelular das células, com propriedades mecânicas intimamente próximas do tecido 

nativo em questão230. Neste sentido, a resistência mecânica dos substitutos ósseos 

produzidos é de suma importância e consequentemente, medidas de compressão são 

indispensáveis, uma vez esta é grande parte da direção de carga aplicada no osso e nos 

materiais com essa finalidade118.  

Recentemente, estudos vêm reportando diferentes abordagens que visam melhorar 

as propriedades mecânicas dos cimentos ósseos convencionais, dentre estas, destaca-se a 

introdução de uma substância formadora de poros nesta matriz, como 

carboximetilcelulose103,112, hialuronato de sódio92, bicarbonato de sódio91, entre outras102. 

Neste sentido, Boger et al92 relataram diminuição no módulo de Young (de 930 para 50 

MPa) e na tensão de escoamento (de 39 para 1,3 MPa) quando adicionado 50% de solução 

aquosa de hialuronato de sódio na matriz de PMMA, contudo, análise por micro-CT 

revelou ausência de porosidade aberta nas amostras, a qual é de suma importância para 
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crescimento ósseo no interior da estrutura porosa. Por sua vez, cimentos porosos de 

PMMA-HA fabricados na presença de carboximetilcelulose (5%) foram investigados por 

Sa et al102, o qual observaram módulos de Young na faixa de 190 a 240 MPa e tensão de 

escoamento entre 7,5 a 9 MPa. Desfavoravelmente, a presença desta substância formadora 

de poros encobriu as partículas de HA, prejudicando o crescimento ósseo na 

microarquitetura do material. Devido às desvantagens anteriormente citadas, nosso estudo 

visou criar um material de alta porosidade e melhores propriedades mecânicas utilizando 

bicarbonato de sódio.   

 As amostras preparadas foram submetidas a testes de compressão e curvas de tensão 

versus deformação foram obtidas pelo sistema operante ao aplicar uma carga axial ao 

cilindro do cimento até que este fosse fraturado ou fosse atingido o limite de escoamento 

superior. Inicialmente, o material se comporta elasticamente e possui uma relação linear 

entre a tensão e a deformação (lei de Hooke) (equação 8): 

𝜎 = 𝐸 𝑥 ε   (8)         

em que 𝜎 é a tensão (MPa), 𝐸 é o módulo de Young (MPa) e 𝜀 a deformação. 

 A partir do limite de escoamento, qualquer tensão aplicada no material provoca 

deformação permanente, consoante com o surgimento da natureza plástica. Dentre os 

parâmetros que podem ser retirados deste ensaio encontram-se o módulo de Young, que 

indica a resistência do substituto, e a tensão máxima compressiva, representada pela tensão 

na qual ocorre a fratura do material após este ter se tornado plástico. 

Os resultados de módulo de Young para todos os grupos estão apresentados na 

Figura 31-a e encontram-se entre 64-277 MPa. Estes valores são semelhantes aos 

reportados em estudos prévios para cimentos ósseos de PMMA dopados com fosfato de 

cálcio, os quais mostraram módulo de Young entre 24-240 MPa94,102,112. A resistência 

mecânica obtida é próxima do osso vertebral esponjoso adulto (50-800 MPa)231 e bovino91, 

indicando que este material mimetiza as propriedades mecânicas deste tecido, diminuindo 

o risco de fraturas em ossos adjacentes e afrouxamento asséptico pela formação de camada 

de tecido fibroso. Diminução estatística do módulo de Young em relação ao controle pode 

ser observada para as amostras 10% Sr2+ (***, p < 0.001) e 100% Sr2+ (***, p < 0.001). Por 

sua vez, um aumento estatístico desta propriedade é evidenciado para 90% Sr2+ (*, p < 

0.05).  
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Figura 31. Propriedades mecânicas dos cimentos ósseos. (a) módulo de Young (MPa) e (b) tensão 
máxima compressiva (MPa). (*, **, ***, **** mostram diferença significativa em relação ao 
controle, onde p < 0.05; < 0.01; < 0.001 e < 0.0001, respectivamente.). 

 

Por sua vez, a tensão máxima compressiva para todos os grupos é mostrada na 

Figura 31-b e está entre ~2 a 7 MPa. Em particular, considerando os valores de 4-12 MPa 

para o osso esponjoso humano231 e 8 MPa para o bovino91, os materiais sintéticos 

fabricados estão na faixa, ou na pior das hipóteses, próximos do limite inferior. Entretanto, 

uma vez que a finalidade do material está relacionada com a sua elasticidade, esta 

propriedade não possui relevância tão grande quanto a anterior, pois as amostras já se 

tornaram plásticas neste ponto. Diminução estatística do módulo de Young em relação ao 

controle pode ser observada para as amostras 10% Sr2+ (***, p < 0.001), 70% Sr2+ (*, p < 

0.05) e 100% Sr2+ (***, p < 0.001). Por sua vez, um aumento estatístico desta propriedade 

é evidenciado para 90% Sr2+ (*, p < 0.05).  

De fato, as diferenças observadas anteriormente entre a amostra controle e as demais 

contendo Ca-Sr-HA são resultado das propriedades morfométricas evidenciadas na Figura 

27 (seção 4.2.6). A maior porosidade total, tamanho médio dos poros e poros abertos para 

as amostras 10, 70 e 100% Sr2+ conduz a diminuição do módulo de elasticidade e da tensão 

máxima compressiva, assim como reportado por outros autores232. Por sua vez, a maior 

presença de poros fechados para a amostra 90% Sr2+ aparenta ter papel crucial em suas 

propriedades mecânicas, sendo maiores até mesmo que o controle.   

Ainda neste sentido, Cimatti91 reportou que cimento ósseo a base de PMMA 

preparado com kit De Puy® SmartSet MV Endurance na ausência de substâncias 

formadoras de poros e partículas Ca-Sr-HA apresentou valores de módulo de Young e 
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tensão máxima compressiva elevados, de 2342 e 76,89 MPa, respectivamente. A rigidez da 

matriz extracelular possui impacto pronunciado no perfil de diferenciação celular, como 

reportado previamente pelo melhor comprometimento de MC3T3-E1 em osteoblasto na 

presença de matrizes com rigidezes mais próximas do osso51,233. Assim, uma vez que os 

cimentos porosos fabricados apresentam propriedades mecânicas similares ao osso e 

rigidez menor quando comparados ao cimento convencional descrito por Cimatti91, eles 

podem atuar no processo de diferenciação celular e no suporte mecânico de falhas ósseas, 

prevenindo o risco de fraturas durante o processo de regeração tecidual. Estes resultados 

mostram que os materiais sintéticos fabricados são promissores como substitutos ósseos. 

 

4.2.8. Estudo in vitro de liberação de Sr2+ e Ca2+ 

 A administração oral de sais de Sr deve ser reconsiderada uma vez que a 

biodisponibilidade dos íons ativos é de apenas 20% e a incorporação destes no tecido ósseo 

é menor que 1 para cada 10 íons Ca, dificultando a melhora nas propriedades ósseas através 

deste tipo de administração110,234. Adicionalmente, a dissolução e liberação local de íons 

possui papel fundamental no processo de mineralização189. 

 Pelos motivos citados anteriormente, a funcionalização de biomateriais com 

fármacos ou outras substâncias ativas, depositadas na superfície ou no bulk, vem ganhando 

destaque como sistema de liberação local controlada visando promover melhorias nos 

processos de cicatrização e formação óssea na interface osso-implante através de melhores 

dose-reposta110. 

Em materiais porosos três regiões diferentes podem ser observadas na curva de 

liberação (Figura 32). A primeira está relacionada com uma liberação rápida (burst release, do 

inglês), na qual as partículas presentes nas superfícies externas ou em poros grandes 

próximos a superfície são liberadas. A segunda corresponde à liberação intermediária, 

controlada pelas características dos poros, como interconectividade, tamanho, distribuição 

e capacidade de difusão das partículas ao meio externo. Por fim, a última região (platô) é a 

liberação final proveniente dos poros mais profundos da amostra56. 
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Figura 32. Processo de liberação de partículas em matrizes porosas. Inicialmente, uma liberação 
rápida de partículas presentes nas regiões mais externas é evidenciada. Em seguida, nota-se uma 
liberação intermediaria dependente das propriedades dos poros. Ao fim, um platô é atingido e a 
liberação é controlada pelas partículas mais internas. (Imagem adaptada da referência 56). 

 

 O estudo da liberação de íons Sr2+ das amostras foi avaliado in vitro após imersão 

dos cimentos ósseos contendo Ca-Sr-HA em tampão PBS e meio de cultura (α-MEM), 

visando mimetizar o contato inicial in vivo entre o biomaterial e o fluido corporal. O perfil 

de liberação obtido (Figura 33) é semelhante ao mostrado na Figura 32, independente do 

meio de dispersão, indicando que para este tipo de íon a liberação é controlada em maior 

parte pela matriz na qual ele se encontra. No período inicial, as amostras foram capazes de 

disponibilizar altas quantidades de Sr2+, seguida por posterior liberação lenta, responsável 

por fornecer pequenas doses deste íon até o fim do experimento. Estudo prévio reportou 

que matrizes a base de vidros bioativos substituídos por Sr2+ apresentam um platô na 

liberação deste íon após 60 minutos235, em contraste, as amostras deste trabalho atingiram 

o platô em períodos maiores (horas), indicando o maior potencial de liberação controlada 

deste tipo de matriz. Nesse sentido, os cimentos ósseos porosos sintetizados são 

promissores para liberação de íons de forma controlada e sustentada ao longo do tempo. 

Assim como discutido anteriormente (Figura 12 e Tabela 1-seção 4.1.), a introdução 

de íons Sr2+ desestabiliza a estrutura da HA, conduzindo a um aumento nos parâmetros de 

rede e na distância interplanar. Esses efeitos são responsáveis pela maior a solubilidade e 

taxa de degradação das partículas substituídas por Sr2+, como reportado por 
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Christoffernsen et al236. Nesse sentido, os cimentos ósseos com partículas de maiores 

porcentagens molares apresentaram maior disponibilidade deste íon in vitro em PBS, assim 

como apresentado pela Figura 33-a, evidenciando que a liberação não é controlada apenas 

pela matriz, mas também pelo tipo de partícula presente nesta. A mesma tendência é notada 

em α-MEM, entretanto, uma inversão na amostra 100% Sr2+ ocorre, a qual pode ser 

explicada pela maior afinidade de proteínas do meio de cultura por amostras contendo 

elevado teor de Sr2+, conduzindo a formação de uma camada sobre a superfície da amostra 

e retardando a liberação deste íon110,237. 

 
Figura 33. Perfil de liberação de íons Sr2+ das amostras de cimentos contendo Ca-Sr-HA imersas 
em: (a) tampão PBS e (b) α-MEM, por um período de 336 horas. 

 

 A porcentagem de Sr2+ liberada em relação a quantidade inicial presente nos 

cimentos ósseos foi calculada e está apresentada na Tabela 5. Notavelmente, durante o 

período estudado as amostras liberaram apenas uma pequena quantidade da porcentagem 

total, como mostrado pela liberação de ~12,8% para as amostras 10 e 90% Sr2+ no período 

de 336h em PBS, e um valor máximo de 26,9% para a amostra 100% Sr2+ nas mesmas 

condições. Este resultado indica que pequenas doses locais podem ser sustentadas por um 

longo tempo in vitro e in vivo. Adicionalmente, a disponibilidade deste íon aparenta ser 

prejudicada em meio de cultura (α-MEM), como observado pela liberação máxima de 6,6% 

de Sr2+ para a amostra 10% Sr2+ dentre todas as amostras estudadas no período de 336h. 

Esta evidência é consistente com a formação de uma camada de proteínas e aminoácidos 

sobre a superfície dos cimentos, a qual responsável por dificultar a cinética de liberação do 

Sr2+, como reportado por Rohnke et al110. 
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Tabela 5. Porcentagem (%) de Sr2+ liberado em função do tempo em PBS e α-MEM em relação a 
quantidade inicial (1 wt%) presente nas amostras de cimento.  

Meio Tempo (h) 
Porcentagem de Sr2+ liberado em função do tempo  

10% Sr2+ 30% Sr2+ 50% Sr2+ 70% Sr2+ 90% Sr2+ 100% Sr2+ 

PBS 

12 10,32 7,76 11,69 11,78 8,97 19,06 

72 12,05 13,53 13,58 14,47 11,68 24,98 

120 12,45 14,96 13,92 14,98 12,30 26,02 

168 12,56 15,35 14,04 15,19 12,54 26,44 

336 12,85 16,05 14,23 15,43 12,72 26,94 

-MEM 

2 2,20 1,85 1,77 2,48 2,56 1,32 

6 3,20 2,58 2,47 3,28 3,41 1,88 

12 4,18 3,18 2,79 3,72 3,77 2,13 

24 4,69 3,41 2,98 3,91 3,93 2,26 

72 5,18 3,57 3,14 4,05 4,11 2,37 

120 5,80 3,96 3,19 4,40 4,05 2,72 

216 6,26 4,10 3,44 4,68 4,43 3,00 

336 6,60 4,25 3,57 4,85 4,65 3,25 

 
 

 As concentrações de Sr2+ atingidas neste trabalho no período de 336h encontram-

se entre 0,2 a 2,2 mM para imersão em PBS e entre 0,2 a 0,9 mM para imersão em meio de 

cultura. Nesse contexto, os valores alcançados são eficazes para estimular a proliferação e 

diferenciação de osteoblastos (0.1 mM) e reduzir o número de osteoclastos maduros e sua 

atividade de reabsorção (1 mM), segundo as doses reportadas por Bonnelye et al130.  

O perfil de liberação dos íons Ca2+ in vitro foi avaliado em meio de cultura celular (α-

MEM), como mostrado na Figura 34. Em contraste ao Sr2+, a liberação deste íon não é 

dose-dependente, como mostrado pela liberação similar em um mesmo tempo para todos 

os grupos. Esse resultado é justificado pelo aumento da solubilidade das partículas na 

presença de Sr2+, o que reflete na maior cinética de liberação não apenas deste íon, mas 

também do Ca2+, assim como reportado por estudos prévios238-240. Adicionalmente, a 

disponibilidade inicial de íons Ca2+ é mais elevada quando equiparada ao primeiro, 

consoante com estudo prévio que reportou um perfil de liberação inicial rápido com 

posterior decaimento241. Estudo recente evidenciou que o efeito melhorado na resposta de 

osteoblatos e na ostegênese ocasionado pela presença de Sr2+ só ocorre mediante altas 

concentrações de Ca2+ 242. Ainda, o Sr2+ e o Ca2+ ativam mecanismos intracelulares distintos 

em osteoclastos, o que sugere que estes íons devem ter efeito aditivo na inibição da 
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reabsorção óssea por estas células136. Portanto, a liberação de Sr2+ evidenciada, 

conjuntamente com as altas doses de Ca2+ encontradas, possuem grande potencial 

terapêutico para regeneração óssea.    

 
Figura 34. Perfil de liberação de íons Ca2+ das amostras de cimentos contendo Ca-Sr-HA imersas 
em α-MEM por um período de 72 horas.  

 

4.2.9. Avaliação in vitro da bioatividade dos cimentos ósseos 

O efeito da presença das partículas Ca-Sr-HA contendo Sr2+ em diferentes 

porcentagens molares na bioatividade dos cimentos ósseos foi investigado através da 

imersão das amostras em solução que simula o pH e composição iônica do fluído corpóreo 

(SBF). Neste sentido, a formação de uma camada de apatita na superfície do material prevê 

a capacidade deste em se ligar com o tecido ósseo in vivo243. 

 Diversos estudos relataram que um período de exposição de 28 dias era necessário 

para observar a formação de camada de apatita neste tipo de material, uma vez que em 

tempos inferiores a este, só foi observada esta camada para porcentagens de fosfato de 

cálcio superiores a 400%94,112,126. Adicionalmente, diminuição significativa na quantidade de 

íons cálcio em uma solução de SBF na presença de cimentos porosos de PMMA 

incorporados com hidroxiapatita foi notada apenas em uma exposição de 28 dias102. Sendo 

assim, as amostras permaneceram por um período de 28 dias em SBF e após esta exposição, 

elas foram retiradas da solução e avaliadas quanto a formação da camada de apatita em sua 

superfície.  
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Previamente à imersão em SBF, os grupos químicos presentes nos cimentos ósseos 

foram investigados por ATR-FTIR (Figura 35). Bandas características do polímero 

(PMMA) foram observadas para todas as amostras em: (i) 1732 cm-1 referente ao 

estiramento do grupo carbonila (C=O) do éster; (ii) na faixa de 3000-2800 cm-1 

correspondente ao estiramento de -CH2 e -CH3; (iii) em 1435 cm-1 advinda da vibração de 

-CH2; (iv) em 1270 e 1240 cm-1 do modo vibracional de C-O em conjunto com o de C-C-

O; e (v) em 1190 e 1140 cm-1 proveniente do estiramento de C-O-C 244-250. A presença 

destas bandas nos espectros de cimentos carregados com Ca-Sr-HA é de grande 

importância, evidenciando que as partículas puderam ser inseridas na matriz polimérica sem 

provocar alterações químicas no PMMA. Adicionalmente, devido as bandas dominantes do 

polímero e a baixa concentração de partículas, ocorre sobreposição das bandas 

provenientes dos modos vibracionais do grupo fosfato e hidroxila das partículas Ca-Sr-HA, 

dificultando a observação destas no espectro de infravermelho.  

 
Figura 35. Espectro FTIR da amostra de cimento controle e as demais contendo Ca-Sr-HA 
previamente à exposição ao SBF. Bandas características do polímero são observadas para todas as 
amostras comprovando que a introdução das partículas Ca-Sr-HA não provocou mudanças 
químicas no PMMA. 

 

 Após a imersão em SBF (Figura 36), todos as amostras apresentaram notório 

decréscimo na intensidade das bandas relacionadas a matriz polimérica quando comparado 

ao espectro da Figura 35 (antes da exposição ao SBF), com as maiores diminuições 

observadas na região de 1600-1300 cm-1 e 900-700 cm-1. Adicionalmente, mudança no 
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comportamento das bandas de absorção na região de 1300-900 cm-1 é verificada, 

principalmente pelo aumento da intensidade da banda em ~1070 cm-1, a qual corresponde 

ao modo vibracional 3 do grupo fosfato.  

 
Figura 36. Espectro FTIR da amostra de cimento controle e as demais contendo Ca-Sr-HA após 
exposição ao SBF por 28 dias. Decréscimo na intensidade das bandas do PMMA e aumento da 

intensidade da banda correspondente ao modo vibracional 3 do grupo fosfato pode ser observada 
para todas as amostras, indicando a deposição de apatita na superfície dos materiais. 

 

A fim de obter maiores informações sobre a tendência observada anteriormente, 

foram realizados os cálculos das intensidades relativas entre as bandas correspondentes ao 

grupo PO4
3- (~1070 cm-1) e a banda C=O do polímero (~1730 cm-1) antes e após a 

exposição ao SBF. As razões calculadas estão mostradas na Tabela 6. Um aumento nesta 

razão foi observado para todos os grupos, confirmando a precipitação de uma camada de 

apatita na superfície dos materiais, o que garante a bioatividade destes in vitro.   
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Tabela 6. Razão entre as intensidades relativas das bandas de absorção no infravermelho referentes 
ao grupo PO4

3- (1070 cm-1) e C=O (1730 cm-1) apresentadas nos espectros das amostras antes e 
após o SBF. 

Grupos Antes do SBF Depois do SBF 

Controle 0,28 0,52 

10% Sr2+ 0,17 0,65 

30% Sr2+ 0,26 0,46 

50% Sr2+ 0,29 0,43 

70% Sr2+ 0,54 16,04 

90% Sr2+ 0,15 0,40 

100% Sr2+ 0.65 21.67 

 
 

Adicionalmente, os cálculos de porcentagens deste aumento foram realizados e estão 

mostradas na Figura 37. Notavelmente, a presença de maiores quantidades de Sr2+ nas 

matrizes de cimento ósseo aparentam acelerar o processo de deposição de apatita na 

superfície do material. De fato, a maior solubilidade das partículas na presença de maiores 

quantidades de Sr2+ é responsável por aumentar a cinética de precipitação desta camada, e 

consequentemente, melhorar a bioatividade dos materiais, assim como reportado em outros 

estudos251-254. 

 
Figura 37. Porcentagem da razão das intensidades relativas das bandas de absorção no 
infravermelho referentes ao grupo PO4

3- (1070 cm-1) e C=O (1730 cm-1) para os cimentos contendo 
Ca-Sr-HA em relação ao cimento controle. 

 

A morfologia das partículas precipitadas após a exposição ao SBF foi analisada e está 

mostrada na Figura 38. Na menor magnificação (Figura 38-a), é notória a similaridade entre 
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a superfície observada e as obtidas previamente à exposição (Figura 20). Entretanto, ao 

aumentar a magnificação (Figura 38-b) pode-se verificar a presença de partículas esféricas 

depositadas na superfície e no interior dos poros das amostras de cimento, as quais são 

responsáveis por criar uma nanotopografia porosa. Essas partículas são formadas por 

cristais nanométricos de morfologia alongada, como notado para as micrografias 38-d a 38-

f. De acordo com estudos reportados previamente, essa morfologia é característica da 

precipitação de apatita em soluções que simulam o fluído corpóreo152,240. 

 
Figura 38. Imagens de MEV da amostra 10% Sr2+ após exposição ao SBF durante 28 dias. (a) 
ampliação x60; (b) ampliação x350; (c) ampliação x1500; (d) ampliação x3000; (e) ampliação x4000; 
e (f) ampliação x5000. 
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Os elementos analisados pelo mapeamento (Figura 39-a) mostram distribuição 

homogênea de Ca2+, o que comprova deposição de apatita por toda extensão do cimento. 

O espectro elementar obtido por EDS (Figura 39-b) evidenciou a presença de sinais 

intensos de Ca, P e O, suportando os resultados anteriores que indicam a precipitação de 

apatita na superfície dos cimentos ósseos. Ainda, o pequeno conteúdo dos elementos C e 

Ba observado pelo espectro e o encobrimento desses elementos nos mapas corrobora com 

a diminuição das intensidades das bandas de absorção referentes aos grupos do polímero 

observadas por ATR-FTIR. O pequeno sinal de Mg apresentado no espectro elementar, e 

o maior valor de razão Ca/P encontrado para a apatita depositada nos cimentos ósseos em 

comparação com o valor 1,67 esperado para HA indicam que esta apresenta substituição 

dos íons Ca2+ por outros cátions, como por exemplo o Mg2+, e também substituição do íon 

PO4
3- por outros ânions, como o CO3

2- e o HPO4
2- 152,199, assemelhando-se a apatita 

biológica encontrada no tecido ósseo255. 

 
Figura 39. Mapeamento e espectro elementar da amostra 10% Sr2+ após exposição à SBF. (a) 
Mapeamento elementar evidenciando precipitação de apatita na superfície do cimento ósseo; e (b) 
espectro elementar com sinais mais intensos para C, P e O. 

 

4.2.10. Testes de viabilidade celular 

Em vista dos resultados positivos de bioatividade in vitro, investigou-se o efeito da 

presença de Ca-Sr-HA na matriz dos cimentos ósseos em cultura de osteoblastos. Com este 

fim, a amostra controle (sem partículas) e as demais carregadas com partícula Ca-Sr-HA 

foram cultivadas durante 72 horas e 7 dias na presença de células de linhagem MC3T3-E1, 
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e a viabilidade celular foi determinada por teste de MTT. Os resultados obtidos encontram-

se na Figura 40. 

 
Figura 40. Viabilidade celular (%) em relação ao cimento de PMMA sem partículas (controle) 
medida pelo teste de MTT após 72 horas (preto) e 7 dias (cinza). (* mostra diferença estatística em 
relação ao controle, onde p < 0.05.). 

 

Similarmente ao reportado na literatura159,235,256, em período curto de incubação (72 

horas), a adição de Ca-Sr-HA aos cimentos ósseos não ocasionou mudança significativa da 

viabilidade dos osteoblastos (Figura 40), independente da porcentagem molar de Sr2+ nas 

partículas incorporadas. Entretanto, após 7 dias de cultura um aumento da atividade 

metabólica dos osteblastos foi observado para amostras 90 e 100% Sr2+ quando 

comparadas ao controle e as demais (*, p<0.05), indicando proliferação melhorada nessas 

condições. Outros autores evidenciaram o efeito positivo ocasionado pela presença de Sr2+ 

na viabilidade celular após 7 dias de incubação179,235,257. Manutenção da atividade 

osteoblástica foi observada para as demais amostras (10-70% Sr2+) quando comparadas ao 

controle, confirmando a não citotoxicidade dos cimentos ósseos. 

O resultado positivo observado para os cimentos ósseos 90 e 100% Sr2+ sugere que 

a maior concentração e liberação de íons Sr2+ durante a incubação é responsável por 

melhorar a atividade metabólica das células, indicando que este íon atua de maneira dose-

dependente, assim como reportado previamente144,256. Os estudos de perfil de liberação de 

Sr2+ descritos anteriormente (Figura 33) demonstraram que o meio de cultura celular na 

presença das amostras 90 e 100% Sr2+ possuia uma concentração de Sr2+ na faixa de 45 a 

65 ppm, diretamente relacionada com o aumento da proliferação celular. Similarmente, 

Frasnelli et al144 reportaram o mesmo efeito para concentração análoga de Sr2+ (62 ppm). 
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Ainda, os valores de concentração obtidos são menores ao reportado na literatura (210 

μg/ml) para um efeito deletério na diferenciação de osteoblasto e expressão de sialoproteína 

óssea. Por último, estudo prévio mostrou que a presença de SrCl2 em dose similar a 

quantidade de Sr2+ liberada nesse estudo não produzia aumento na proliferação de 

osteoblastos258, indicando que a ação deste íon é dependente do ambiente químico que este 

se encontra, e da ação conjunta com íon Ca2+ 159,242.  

A partir desses resultados, podemos afirmar que as partículas inseridas na matriz 

polimérica não ocasionam efeito citotóxico nas células. Adicionalmente, os cimentos ósseos 

fabricados são capazes de suportar o crescimento celular, comprovando a 

biocompatibilidade destes materiais. Por último, a disponibilidade de maiores 

concentrações de Sr2+ são capazes de aumentar a proliferação de osteoblastos in vitro. 
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Os cimentos ósseos à base de PMMA são muito utilizados devido sua estabilidade 

mecânica após implantação, baixo custo e características moldáveis. Entretanto, dentre as 

desvantagens deste material incluem sua alta temperatura de polimerização e alto módulo 

de Young, que podem ocasionar a formação de uma camada de tecido fibroso na interface 

osso-implante. Na maioria das vezes, essa interface é o “ponto fraco” responsável pela falha 

do cimento, pois não existe ancoragem entre o material e o osso. 

 Visando promover a osteointegração dos implantes à base de PMMA, o projeto 

inicialmente baseou-se na síntese de nanopartículas de hidroxiapatita substituídas por Sr2+. 

A HA é conhecida por suas características bioativas, osteocondutoras e osteoindutoras, e a 

substituição dos íons Ca2+ por Sr2+ pode melhorar suas propriedades biológicas 

aumentando a formação óssea e diminuindo a reabsorção óssea. 

 Em princípio, a introdução de íons Sr2+ na estrutura da HA conduziu a formação de 

fases amorfas, as quais são conhecidas por sua maior solubilidade. Como o trabalho visava 

a obtenção de matrizes que liberassem Sr2+ de forma controlada e sustentada ao longo do 

tempo, as partículas passaram por um processo de tratamento térmico, obtendo assim fases 

cristalinas para todas as porcentagens molares. Nesse sentido, na ausência de Sr2+ a fase 

formada é indexada como hidroxiapatita hexagonal. Um aumento da porcentagem molar 

deste íon conduziu a uma evolução na estrutura cristalina com obtenção de nova fase pura 

em 100% de substituição, nomeada estrôncio apatita. O deslocamento dos valores de 2θ e 

das bandas de absorção referentes ao grupo fosfato confirmam que Sr2+ foi incorporado 

estruturalmente, e não apenas como um recobrimento da superfície dos cristais.  

As partículas obtidas apresentavam tamanho na faixa de nanômetros, como 

evidenciado por MEV e DLS, mimetizando as apatitas biológica. Ainda, as propriedades 

superficiais eram auspiciosas para a ancoragem de proteínas, adesão e proliferação de 

células.  

 As partículas Ca-Sr-HA contendo Sr2+ em sua estrutura foram incorporadas na 

matriz do cimento ósseo durante seu preparo sem alteração na composição química do 

polímero. As medidas de tempo de pega e cura se mostraram ideais para manuseio do 

material para implantação sem necessidade de realizar técnicas adicionais que aumentem o 

processo de polimerização, como o pré-resfriamento do cimento ou a diminuição da 

temperatura do local de operação. A criação de uma matriz porosa conduziu a diminuição 

da temperatura de polimerização quando comparada ao cimento de PMMA convenvional 
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(70-120°C), reduzindo as chances de necrose térmica dos tecidos adjacentes. Mais 

importante, a redução no módulo de Young e tensão máxima compressiva para valores 

próximos do osso esponjoso são capazes de oferecer estabilidade mecânica após 

implantação sem ocasionar re-fraturas em corpos vertebrais adjacentes.  

 Os cimentos ósseos fabricados apresentaram uma matriz porosa e interconectada 

adequada para o crescimento de tecido ósseo no bulk e na interface cimento-osso. A 

exposição destas amostras à solução que simula o fluído corpóreo in vitro conduziu a 

precipitação de apatita na superfície e no interior dos poros confirmando a capacidade 

destas em se ligar com o tecido ósseo in vivo. Adicionalmente, esta precipitação aparentava 

ser favorecida nas amostras com maiores porcentagens molares de Sr2+. 

O perfil de liberação de íons Sr2+ foi controlado pela matriz porosa e pela 

porcentagem molar da partícula inserida nesta estrutura. As amostras foram capazes de 

disponibilizar altas quantidades de Sr2+, seguida por posterior liberação lenta, responsável 

por fornecer pequenas doses deste íon até o fim do experimento. No tempo estudado, 

apenas uma pequena porcentagem deste cátion havia sido liberada, confirmando que a 

liberação poderia ser sustentada por um longo período.   

 Os testes in vitro em cultura de osteoblastos indicaram que a inserção de partículas 

com maiores porcentagens molares de Sr2+ na matriz do cimento ósseo foram capazes de 

aumentar a proliferação celular quando comparado ao controle, consoante com a maior 

concentração durante liberação deste íon em meio de cultura. Esses resultados comprovam 

que a criação de uma matriz porosa e a inserção de partículas Ca-Sr-HA nos cimentos 

ósseos a base de PMMA podem promover a formação de uma interface osso-cimento e 

gerar estabilidade do implante a longo prazo in vivo.
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