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RESUMO 
 
 
VIEIRA, J. O. Recobrimento biomimético de HA dopado com Ag sobre superfície de 
Ticp. 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades 
Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 
 

O titânio apesar de ser um material muito utilizado em implantes devido a suas excelentes 
propriedades físicas não apresenta características bioativas, dessa forma, faz-se necessário a 
utilização de métodos de modificação de superfície para melhorar sua resposta biológica 
favorecendo a formação óssea. A partir dos anos 90, foi desenvolvido um método químico, 
relativamente simples, para induzir a bioatividade desses materiais metálicos inertes, cujo 
princípio é imitar as condições biológicas para obtenção do material desejado, denominado de 
método biomimético. Ainda assim, existe a preocupação desse material não causar rejeição 
por parte do organismo, causando não só infecções, que leva o paciente ingerir grande 
quantidade de antibióticos, mas também aumentando o tempo de internação e gasto de 
recursos em remédios. Uma maneira de prevenção e tratamento de infecções microbianas é 
mediante a utilização de sais de prata. Dessa maneira, o presente trabalho apresenta resultados 
de recobrimento bioativo (HA) sobre superfície de titânio comercialmente puro (Ticp) dopado 
com íons Ag para efeito bactericida. O recobrimento consiste em 2 etapas, na etapa 1 - Com 3 
condições superficiais distintas: 1 – superfície lixada com lixa de SiC #150; 2 – superfície 
lixada e posterior tratamento químico com NaOH 5M à 60ºC/24h; 3 – idem a condição 2 com 
posterior tratamento térmico a 600°C/1h, os substratos foram imersos  em uma solução de 
silicato de sódio (SS) para a fase de nucleação e a etapa 2 - reimersão desses substratos em 
solução sintética que simula o plasma sanguíneo (SBF) concentrado (1,5SBF) para a 
precipitação e crescimento da camada de apatita. Após a etapa de recobrimento os substratos 
foram imersos em soluções de AgNO3 com concentrações de 20 ppm e 100 ppm à 37°C/48h. 
A caracterização antes e após o recobrimento foi feita mediante microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho (IV), difração de raios X (DRX) e o efeito 
bactericida foi avaliado utilizando ensaio de cultura de bactérias - Teste de halo de inibição. 
Com os resultados obtidos constatou-se formação de uma camada de apatita em todos os 
tratamentos superficiais adotados, sendo uma camada mais homogênea para o tratamento T3. 
As amostras recobertas após os tratamentos superficiais T2 e T3 apresentaram efeito 
bactericida contra os dois tipos de bactérias a partir de 20ppm de Ag enquanto que a amostra 
com tratamento T1 só foi possível observar esse mesmo comportamento para concentração de 
100ppm de Ag.  
 
Palavras-chave: Recobrimento biomimético, Hidroxiapatita, Prata, Cultura de bactérias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 

VIEIRA, J.O. Biomimetic coating of hydroxyapatite doped with Ag on surface Ticp. 
2013. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades 
Bioengenharia, Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. 

 
Titanium despite being a material widely used in implants due to its excellent physical 
properties does not have bioactive characteristics, thus it is necessary to use methods of 
surface modification to improve its biological response favoring bone formation. From the 
90s, we developed a chemical method, relatively simple to induce bioactivity of these inert 
metallic, whose principle is to mimic the biological conditions for obtaining the desired 
material, called biomimetic method. Still, there is concern that material does not cause 
rejection by the body, causing not only infections, which leads the patient to ingest large 
amounts of antibiotics, but also increasing the length of stay and spending resources on 
medicine. One way to prevent and treat microbial infections is by using silver salts. Thus, this 
paper presents results of bioactive coating (HA) on the surface of commercially pure titanium 
(Ticp) doped with Ag ions for bactericidal effect. The coating consists of two steps, in step 1 - 
With three different surface conditions: a - surface sanded with sandpaper # 150 SiC 2 - 
sanded surface and subsequent chemical treatment with 5M NaOH at 60 ° C/24h 3 – the same 
condition 2 with subsequent thermal treatment at 600 ° C/1h, the substrates were immersed in 
a solution of sodium silicate (SS) to the nucleation stage and stage 2 - immersion in solution 
of these synthetic substrates which simulates the blood plasma (SBF) concentrated ( 1.5 SBF) 
for the precipitation and growth of apatite layer. After the step of coating the substrates were 
immersed in solutions of AgNO 3 at concentrations of 20 ppm and 100 ppm at 37 ° C/48h. 
The characterization before and after the coating was done by scanning electron microscopy 
(SEM), infrared (IR), X-ray diffraction (XRD) and the bactericidal effect was assessed using 
bacterial culture test - Test of inhibition zone. With the results obtained it was found 
formation of an apatite layer on all surface treatments adopted, being a homogeneous layer to 
T3. The coated samples after surface treatments T2 and T3 showed bactericidal effect against 
both types of bacteria from 20ppm Ag while the sample T1 was only possible to observe this 
behavior same concentration of 100ppm Ag. 
 
Keywords: Hydroxyapatite, Biomimetic coating, Silver, Culture of bacteria. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de obtenção de novos materiais para substituição de partes do corpo 

humano que foram destruídas ou danificadas conduziu cientistas das mais diferentes áreas à 

investigação de novos materiais utilizados para implantes. Desta maneira, dentro da área de 

biomateriais, há a necessidade de encontrar materiais que possam oferecer similaridade em 

propriedades químicas e físicas das estruturas do corpo humano. Dentre os materiais que 

possuem propriedades químicas similares ao tecido ósseo, estão os fosfatos de cálcio, dentre 

eles, a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] que é uma cerâmica bioativa e  biocompatível, com  

razão Ca/P similar ao  tecido ósseo,  tornando a capaz de promover uma rápida formação do 

osso e forte fixação do tecido ósseo. Entretanto, esta biocerâmica apresenta baixas propriedades 

mecânicas em comparação ao osso natural (SYKARAS et al., 2000; VALLET-REGÍ, 2010). O 

grande interesse pela HA se dá pelo fato de que essa fase é quimicamente similar à fase mineral 

óssea, denotando uma forte interação HA/tecido ósseo, delegando excelentes características 

bioativas e biocompatíveis quando implantada. No entanto, essa implantação somente é 

possível em situações de baixas tensões ou apenas de tensões de compressão (DHERT, 1992).  

Assim, vários trabalhos têm como objetivo aliar a HA aos materiais metálicos como o 

aço inoxidável austenítico, cromo-cobalto e o titânio e suas ligas que possuem propriedades 

mecânicas adequadas para uso em implantes, pois possuem propriedades físicas similares ao 

osso e vêm sendo utilizados de forma rotineira na restauração de estruturas anatômicas 

(MAZZOCCA, et al., 2003). No entanto, eles são suscetíveis à degradação química e 

eletroquímica, ou seja, possuem baixa biocompatibilidade em comparação à cerâmica 

hidroxiapatita (HA). Uma liga metálica ideal para implantes deve apresentar baixo módulo de 

elasticidade, baixa densidade, excelente resistência mecânica, alta resistência à corrosão, 

conformabilidade de acordo com a função mecânica no organismo e não deve conter elementos 

tóxicos. Contudo, a biocompatibilidade da maioria dos biomateriais metálicos é baseada no 

quanto passivo é sua oxidação e nos riscos que podem causar futuramente. Dentre os metais 

usados para implante, o que mais resiste a todos os tipos de corrosão é o titânio e suas ligas, 

seguido por nióbio e tântalo e o que menos resiste é o aço inoxidável (EISENBARTH et al., 

2004).  

Segundo Kokubo et al. (2000), um dos pré-requisitos para um material ligar-se ao osso é 

a formação de uma camada de apatita biologicamente ativa na interface material/osso, definida 

como “bone-like apatite”. Tal camada de apatita é similar à fase mineral do tecido ósseo, em 

composição e estrutura. Acredita-se que ela atua como sinalizadora de proteínas e células para 
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iniciar a cascata de eventos que resulta na formação da estrutura óssea. Ou seja, os osteoblastos, 

células ósseas responsáveis pela produção do tecido ósseo, proliferam preferencialmente e se 

diferenciam produzindo apatita e colágeno sobre a camada de apatita formada anteriormente, o 

que favorece a união do implante com o osso. Quando isso ocorre, uma ligação química é 

formada entre o osso e a camada de apatita, reduzindo a energia interfacial entre elas 

(KOKUBO et al., 2003). 

Desde então, vários trabalhos têm sido desenvolvidos com o intuito de avaliar in vitro, 

por meio de testes de bioatividade, a capacidade de formação da camada de apatita biológica 

sobre a superfície de diversos materiais, prevendo, assim o potencial bioativo de cada um deles. 

Os testes in vitro de bioatividade se tornaram muito populares a partir da década de 90 pela sua 

relativa simplicidade. Entretanto, os resultados nem sempre apresentam uma boa 

reprodutividade, consequentemente, não são claramente compreendidos, o que dificulta bastante 

o estabelecimento de uma relação de unicidade entre os resultados in vitro e o comportamento 

in vivo. 

Uma possibilidade consiste em recobrir o material bioinerte ou biotolerável de boa 

resistência mecânica com uma camada bioativa através da deposição de um material bioativo 

(DHERT, 1992). Neste caso, a principal dificuldade consiste em obter uma boa união da 

camada bioativa com o substrato (Ti).  

Nos últimos anos tem-se utilizado na obtenção de tais recobrimentos, diferentes 

métodos, entre os quais: íon sputtering, plasma spray, sol-gel, eletrólise e biomimético. O 

plasma spray é o único que se utiliza para fins comerciais, mas esse método apresenta algumas 

desvantagens em decorrência da alta temperatura de trabalho (10.000 °C), onde a HA 

decompõe-se em oxiapatita [Ca10(PO4)6O], α e β -TCP [α e β - Ca3(PO4)2], e uma fase vítrea 

amorfa alterando o processo de dissolução e biodegradação, além disso a  natureza da ligação 

HA-metal é puramente mecânica, podendo falhar quando submetidos as cargas de tração devido 

a grande diferença entre os coeficientes de expansão térmica (FISHER, 1986). 

Abe et al. (1990) têm proposto um método para o recobrimento de substratos de 

natureza variada com uma camada de hidroxiapatita “biológica”. O método consiste em colocar 

o substrato a ser recoberto em uma solução sintética de composição iônica semelhante a do 

plasma sangüíneo (simulated body fluid - SBF) mais um vidro bioativo (vidro G). Depois de 

determinado período o substrato é reimerso em uma solução 1,5 vezes mais concentrada (1,5 

SBF) (ABE, 1990). 

É necessário, porém, atentar-se não apenas na obtenção do material ideal para o 

implante, mas também o quanto esse material obtido poderá interferir no mecanismo de defesa 
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como também influenciar nas doses de antibióticos necessárias para protegê-lo contra as 

possíveis infecções, tornando-se um sério problema na área médica. Uma saída é utilizar 

quantidade de material, na interface osso-implante, em doses mais elevadas, entretanto, em 

alguns casos acaba ocorrendo a remoção desse implante (SANT, 1999).  

A administração de antibióticos em muitos casos não consegue ser efetiva, pois ocorre a 

formação de uma camada circundando o implante que age como uma barreira para que esse 

antibiótico atue no local da infecção. Neste caso a solução seria aumentar a dose desses 

medicamentos. Por outro lado o aumento da dose de antibiótico pode, na maioria das vezes, 

causar sérios efeitos colaterais. Vários métodos estão sendo pesquisados para que possa haver 

liberação dos antibióticos no local do processo de infecção (SANT, 1999). Uma estratégia de 

combater essa resistência seria vencer as defesas bacterianas, usando, precisamente nos lugares 

certos, sendo possível aplicar altas doses de antibióticos já existentes, doses que não seriam 

aceitáveis se fossem liberadas no corpo do paciente, como ocorre pelos métodos tradicionais.  

Uma maneira de prevenção e tratamento de infecções microbianas é a utilização de sais 

de prata. 

  Kim et al.(1998)  discutiram os efeitos dos metais que podem ser liberados no local do 

implante através da hidroxiapatita dopada. Os metais incorporados à hidroxiapatita foram Ag+, 

Cu2+,Zn2+, e os efeitos antimicrobiais dos substratos dopados contra Escherichia coli foram 

testados e fotografados. O índice de crescimento de E. coli tratados com vários substratos 

dopados, foi observado para determinação dos efeitos antimicrobiais. De acordo com os autores 

o substrato com a Ag+ apresentou completa inibição do desenvolvimento de E. coli após 20h de 

incubação, no entanto,  os substratos dopados com Cu2+ e Zn2+ não apresentaram  nenhum 

efeito antimicrobial. 

Uma avaliação feita por Lingzhou Zhao et al. (2009), mostrou que a Ag+ além de ser 

efetiva contra algumas bactérias, não possui efeitos contra as propriedades do implante, 

diferente do cobre que compromete as propriedades físicas do titânio tais como a resistência e 

corrosão.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Yoshiki Ando et al. (2009), em seu trabalho 

concluiu que o recobrimento contendo Ag+ sobre discos de titânio obteve alta atividade 

antibacteriana contra vários tipos de bactérias, incluindo a meticilina S. aureus , além de 

apresentar  baixa citotoxicidade.  

Muitos materiais inorgânicos com efeitos bactericidas contendo íons Ag+ estão sendo 

desenvolvidos e alguns deles em uso comercial para esse fim. Seria interessante que os íons Ag+ 
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pudessem ser liberados de forma lenta e progressiva e que os mesmos fossem efetivos contra os 

processos infecciosos. 

 A presente pesquisa se insere no conjunto de estudos voltados para a produção de um 

material artificial usado na correção ou substituição de partes danificadas do corpo humano. 

Especificamente, toma como objeto a análise de mecanismos químicos, como a formação de 

uma camada de fosfato de cálcio na superfície de implantes metálicos, que são considerados 

facilitadores da ligação entre o implante e o organismo vivo, bem como dopar a apatita 

depositada com íons Ag+ na superfície do material e avaliar o seu efeito bacteriano. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral 
 

Estudar o efeito das variáveis de processo sobre o mecanismo de precipitação e 

crescimento de apatita pelo método biomimético, bem como o efeito da dopagem com íons 

Ag sobre a morfologia e a fase da camada bioativa formada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

•  Identificar a formação de camada de hidroxiapatita.  

•  Caracterizar os recobrimentos obtidos em função dos tratamentos de superfície. 

•  Comparar a influência dos tratamentos químicos superficiais com relação à formação 

da camada de hidroxiapatita. 

•  Avaliar o efeito da dopagem com íons Ag. 
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3. Revisão Bibliográfica 
 
3.1 Classificação dos Biomateriais 

 

Nas ultimas décadas os biomateriais tem sido largamente utilizados para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, como consequência dos avanços da medicina moderna. Os 

biomateriais podem ser definidos como sendo uma substância ou combinação de duas ou mais 

substâncias, de natureza sintética ou natural, que podem ser utilizados por um período de 

tempo para melhorar, aumentar ou substituir, parcial ou inteiramente tecido ou órgãos 

(BORETOS; EDEN,1984), dentre os materiais sintéticos os mais utilizados  para fins 

biomédicos são os metais, os polímeros, as cerâmicas e os compósitos. 

A tabela 1 apresenta um resumo das principais propriedades químicas e físicas de 

biomateriais sintéticos. 

 

Tabela 1: Propriedades químicas e físicas dos biomateriais 

Propriedades Cerâmicas Metais Polímeros 

Biocompatibilidade Excelente Bom Bom 

Resistência química Excelente Bom Bom 

Resistência térmica Excelente Bom Ruim 

Expansão térmica Fraco Moderada Excelente 

Condutividade térmica Bom Excelente Ruim 

Dureza Rígido Moderada Flexível 

Compressibilidade Excelente Moderada Fraco 

Resistência à tração Moderado Forte Frágil 

Fragilidade Grande Pouco Pouco 

Moldabilidade Difícil Normal Fácil 

Custo Caro Econômico Econômico 

 
Fonte: Adaptado Aoki (1988) 
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De acordo com Sykaras (2000) os materiais podem ser classificados segundo o 

comportamento fisiológico baseado na resposta do tecido hospedeiro e são classificados como 

biotoleráveis, bioinertes, bioativos e bioabsorvíveis. 

Bioinertes- Materiais que são tolerados pelo organismo e que praticamente não 

liberam nenhum tipo de componente. No entanto, esses materiais tendem a ser envolvidos por 

uma cápsula fibrosa que o isolam do meio vivo. A espessura da camada fibrosa depende de 

muitos fatores como as condições do implante, tecido e carga mecânica existente na interface 

(HENCH; WILSON, 1993; CASTNER; RATNER, 2002). 

Bioativos- Materiais que favorecem a ligação química entre o material implantado e o 

tecido ósseo (osteointegração), sem a presença de invólucros fibrosos. Em função da 

similaridade química entre tais materiais e a parte mineral óssea, os tecidos ósseos se ligam a 

eles, permitindo a osteocondução por meio de recobrimento por células ósseas. Quando o 

material bioativo é implantado no corpo, uma série de reações bioquímicas e biofísicas 

ocorrem na interface implante/tecido. Essas reações eventualmente resultam em uma ligação 

interfacial de natureza química e não física (HENCH; WILSON, 1993). Os materiais 

bioativos podem ainda serem classificados em: 

Materiais osteoindutores- São materiais que promovem uma resposta intracelular e 

extracelular na interface. Por meio desse processo uma superfície bioativa é colonizada pelas 

células troncos livres no ambiente deficiente como resultado de intervenções cirúrgicas.  

Materiais osteocondutores- Os materiais osteocondutores promovem uma superfície 

biocompatível que favorece o desenvolvimento das células ósseas. Isso ocorre quando um 

material promove somente uma resposta extracelular na interface. Como exemplo pode-se 

citar a hidroxiapatita sintética (CAO; HENCH, 1996). 

Reabsorvíveis 

Implantes reabsorvíveis são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo 

após certo período de contato com o tecido. Esses materiais são muito importantes em 

aplicações clínicas em função de serem desnecessárias novas intervenções cirúrgicas para a 

retirada do material implantado. São exemplos desses materiais os fosfatos tricálcico, ácidos 

poliláticos e poliglicólicos. (HENCH; WILSON, 1993). 

Segundo Shirtliff e Hench (2003) a classificação de biomateriais em bioinertes ocorreu 

na primeira geração de biomateriais do qual o principal objetivo era obter uma combinação 

das propriedades que fossem próximas as do tecido que seria substituído, de forma a provocar 

a mínima reação tóxica possível. Já os materiais reabsorvíveis e bioativos pertencem à 

segunda geração de biomateriais. Desde então, vários materiais foram enquadrados em uma 
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dessas categorias, o que promoveu um avanço na produção de dispositivos para aplicações 

biomédicas, e conseqüentemente uma melhora na qualidade de vida das pessoas.  

Apesar desse avanço, observou-se que tais materiais falhavam em torno de 10-25 anos 

após ser implantado, o que levava o paciente a uma outra intervenção cirúrgica. Além disso, 

eles não respondem a uma mudança fisiológica ou estímulo bioquímico, ao contrário do 

tecido vivo. Devido a essas limitações surgiu recentemente a terceira geração de biomateriais 

que tem como foco principal melhorar a capacidade de regeneração do tecido pela 

estimulação de genes, os quais iniciam o reparo do tecido danificado ou doente. De uma 

forma geral todos esses biomateriais necessitam ter, além de suas características, auxílio para 

ligar-se ao tecido vivo. 

 

3.1.1 Fosfatos de Cálcio 
 

Alguns fosfatos de cálcio têm sido muito utilizados nestes últimos anos como 

biomateriais, principalmente, porque muitas das suas fases químicas estão presentes em 

alguns tecidos como, por exemplo, nos ossos e dentes. Entretanto, os fosfatos podem 

cristalizar-se irregularmente em regiões indesejáveis dando origem às calcificações 

patológicas (DOROZHKIN; EPPLE, 2002). Dentre os fosfatos de cálcio mais importante para 

aplicações biomédicas estão: hidrogenofosfato de cálcio dihidratado [CaHPO4.2H2O, DCPD], 

hidrogenofosfato de cálcio anidro [CaHPO4, DCPA], fosfato de cálcio amorfo [ACP], fosfato 

octacálcico [Ca8 H2 (PO4)6 .5H2O, OCP] e hidroxiapatita [Ca10 (PO4)6 (OH)2, HA], além disso, 

esses fosfatos têm sido identificados como as principais fases que se precipitam durante os 

testes de bioatividade realizados in vitro (LEGEROS, 1991; ELLIOTT, 1994).  

De forma genérica, as biocerâmicas à base de fosfato de cálcio degradam com uma 

velocidade dada pela seguinte ordem decrescente: bruxita – CaHPO4.2H2O > fosfato dicálcico 

anidro - CaHPO4 > fosfato octacálcico – Ca8H2(PO4)6(OH)2. A velocidade de reabsorção pode 

aumentar com o aumento da área superficial, com a diminuição da cristalinidade e tamanho de 

grão. Portanto, para uma determinada aplicação, pode-se selecionar a fase desejada e o 

método de processamento no qual se obtém uma microestrutura que permita que as 

biocerâmicas à base de fosfato de cálcio tenham uma bioabsorção mais adequada com a 

reposição dos tecidos (KAWACHI et al., 2000). 

É bem conhecido que o tipo de fase de fosfato formada no processo de obtenção vai 

depender das condições do meio, tais como: temperatura, pH, concentração de íons, razão 

molar Ca/P, dentre outros. Neste contexto, os diagramas de fases são úteis para ilustrar o 



23 
 

 

mecanismo pelo qual a HA se forma por meio das reações de precipitação/dissolução e 

expressam a variação da solubilidade molar do componente mais relevante em função do pH. 

No caso dos fosfatos, a variação da solubilidade é expressa em termos do íon comum a todos 

os componentes, neste caso, o íon cálcio (BROWN, 1999). 

 

Hidroxiapatita (HA) 
A HA, Ca10 (PO4)6 (OH)2, é um dos materiais utilizados pelos vertebrados para 

compor o esqueleto, devido à sua capacidade de atuar como reserva de cálcio e fósforo. Além 

disso, a hidroxiapatita biológica contém ainda íons diversos, tais como: Ca2+, Mg2+, Na+, 

CO3
2- e outros. Além de ser considerada a fase mais estável em ambiente fisiológico, sendo, 

portanto, o componente principal do mineral ósseo, a HA possui propriedades de 

biocompatibilidade e bioatividade. Dessa forma, ela é capaz de favorecer o crescimento ósseo 

nos locais em que se encontra (osteocondutividade), estabelecer ligações de natureza química 

entre ela e o tecido ósseo (bioatividade), permitindo assim a proliferação das células ósseas 

(osteócitos), as quais não a distinguem da superfície óssea, o que indica a grande similaridade 

química superficial. Contudo, a baixa resistência mecânica dessas cerâmicas tem limitado 

suas aplicações como implantes (JARCHO, 1992). 

A hidroxiapatita presente no tecido ósseo vivo se diferencia da obtida por métodos 

sintéticos por sua maior cristalinidade e a presença de substituições iônicas em sua estrutura. 

Essas peculiaridades desempenham um papel importante em seu comportamento biológico 

(LEGEROS, 1991). Dessa forma, as apatitas biológicas não são puras, visto que acomodam 

facilmente uma grande variedade de substituições catiônicas e aniônicas na sua estrutura, o 

que interfere nas suas propriedades cristalinas, morfológicas e os parâmetros de rede. Por 

exemplo, a incorporação de íons carbonato, CO3
2-, na estrutura da HA, dá origem à 

hidroxiapatita carbonatada e esse íon pode ser incorporado por meio de dois sítios, PO4
2- 

substituição do tipo B e OH- do tipo A. Este último tipo de substituição ocorre em reações de 

síntese de HA realizadas a temperaturas elevadas e em atmosfera de dióxido de carbono, 

originando um material bastante cristalino, enquanto que o primeiro tipo ocorre nas reações 

de precipitação em meio aquoso e é referida por diminuir a cristalinidade e o tamanho do 

precipitado. As apatitas carbonatadas do tipo A são encontradas tipicamente em osso velho, 

enquanto que a do tipo B é mais abundante no osso jovem (AOKI, 1994). 
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Tabela 2: Propriedades mecânicas da Hidroxiapatita  
 

Hidroxiapatita 
Resistência à 

compressão (MPa) 

Resistência à tração 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Porosa  7,69 2,5 ------- 

Densa 207-897 69-193 34,5-103 

Fonte: Akao et al. (1981) 

 

 As propriedades da HA faz dela um material viável para utilização em substituições 

ósseas (EANES, 1980). Além de apresentar propriedades de biocompatibilidade e 

bioatividade, também tem uma alta capacidade de aderir e/ou absorver moléculas fazendo 

com que possa ser utilizada como um suporte para ação prolongada de drogas 

anticancerígenas no tratamento de tumores ósseos, com eficácia em tratamento de remoção de 

metais pesados em águas e solos poluídos (MAVROPOULOS, 1999).     

A célula unitária da HA é hexagonal formada por 10 íons de [Ca+2], 6 íons de fosfatos 

[(PO4)-3] e 2 íons de hidroxila [OH-]. Dessa forma a representação da fórmula molecular na 

célula unitária, é dada por: 

Ca10(PO4)6(OH)2 

O cálcio pode ser substituído por metais e os grupos [OH-] e [(PO4)-3] por outros 

grupos aniônicos como [Cl-], [F-] e [(CO3)-2]. De acordo com a substituição aniônica 

catiônica, as propriedades da HA são alteradas, desencadeando assim, mudanças nas 

propriedades físico-químicas e biológicas.    
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Figura 1. Estrutura cristalina da HA: a) arranjo tridimensional e b) plano basal. Adaptada de 

ALMQVIST et al. (1999). 

 

A posição do íon OH- na estrutura cristalina da HA possibilita a sua troca deste por 

outros íons, tais como F-, Cl- e CO3
2-. 

A utilização de HA em recobrimentos tornou-se popular em implantes dentários e 

ortopédicos devido às seguintes vantagens: rápida adaptação óssea, não formação de tecido 

fibroso, íntima adesão implante/tecido, tempo de cicatrização reduzido e maior tolerância à 

imprecisões cirúrgicas. Estas vantagens, relativamente de curto prazo, podem propiciar outros 

fatores que aumentam a estabilidade a longo prazo dos implantes. O recobrimento de HA 
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pode fornecer maior tolerância às mudanças ósseas naturais inevitáveis e um sistema de 

manutenção do osso ao redor da área recoberta (KAY, 1992). 

3.1.2 Titânio e suas Ligas 
 

O titânio foi descoberto em 1790 na Inglaterra pelo químico William Gregor ao 

analisar uma amostra de areia da região do vale de Manaccan na Cornualha. Ele pode ser 

encontrado sob mais de uma forma, pois possui propriedades alotrópicas. À temperatura 

ambiente, a sua estrutura cristalina mais estável é a hexagonal compacta (hc), a qual se 

constitui na fase α. Alguns elementos químicos estabilizam a fase β, a qual possui estrutura 

cúbica de corpo centrado (CCC) e que, no titânio puro, só é estável a temperaturas maiores 

que 883 ºC (BROOKS, 1982). 

O titânio é um metal de transição, com o último nível eletrônico (d) incompleto, 

pertencente ao subgrupo IVB. Forma soluções sólidas substitucionais e intersticiais de acordo 

com os critérios estabelecidos nos estudos pioneiros de Hume-Rotthery. É um elemento 

alotrópico, isto é, existe em mais de uma forma cristalográfica. À temperatura ambiente, o 

titânio metálico possui estrutura hexagonal compacta (hcp), chamada fase alfa (α), a qual 

passa por uma transformação cristalina por volta de 882°C, tornando-se uma estrutura cúbica 

de corpo centrado (ccc), chamada fase beta (β), como visto na figura 2, que se torna estável 

até o ponto de fusão do metal em torno de 1660°C (POLMEAR, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Formas alotrópicas do titânio 

Fonte: Jachinoski et al. (2007) 

 



27 
 

 

Titânio e suas ligas têm sido muito utilizados para produzir componentes biomédicos, 

principalmente na área odontológica e ortopédica, pois exibem algumas propriedades 

interessantes como resistência à tenacidade, biocompatibilidade, resistência à corrosão, 

estabilidade química em ambiente fisiológico e módulo de elasticidade mais próximo ao do 

osso, se comparado com o aço inoxidável ou com a liga de Co-Cr-Mo, Tabela 3 (FENG et al., 

1999; YAN et al., 1997; AOKI, 1994). O que confere a biocompatibilidade e a resistência à 

corrosão do titânio e suas ligas é a existência de uma camada de óxido formada na sua 

superfície. Na Tabela 3 é apresentado o módulo de elasticidade de alguns materiais 

biomédicos. 

 
Tabela 3: Comparação do módulo de elasticidade do osso com materiais utilizados como 
implantes  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ratner (2004) 

 

Várias metodologias têm sido desenvolvidas com o intuito de melhorar a bioatividade 

da superfície do titânio e de suas ligas. Isto pode ser possível quando estes materiais são 

submetidos a alguns tipos de pré-tratamento, incluindo tratamento térmico, tratamento com 

soluções alcalinas e ácidas. 

 Os fosfatos são frágeis e apresentam baixa resistência à fratura, o que limita a sua 

utilização como implante. Por outro lado, embora os metais como titânio e suas ligas tenham 

propriedades mecânicas superiores, não se ligam ao osso, exceto sob condições específicas, 

no entanto, várias técnicas foram propostas com a finalidade de recobrir substratos não 

Materiais Módulo de elasticidade (GPa) 

Osso cortical  15,2-40,8 

Ticp 110 

Ti6Al4V 116 

Aço inoxidável F138 190 

Co-Cr-Mo 210 
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bioativos com fosfatos de cálcio, já que estes possuem propriedades osteocondutoras e 

habilidade de ligar-se quimicamente com o osso vivo (YAN et al., 1997). 

Segundo Tas (2000), a razão para recobrir um implante metálico com fosfato de cálcio 

é produzir uma superfície que promova o crescimento ósseo e induza uma maior velocidade 

na união direta entre o implante e o tecido ósseo. 

Dentre algumas técnicas utilizadas, encontram-se sol-gel, íon sputtering, eletroforese, 

e o plasma spray, sendo que esta última tem sido utilizada para fins comerciais. No entanto, 

esta técnica apresenta algumas desvantagens, tais como: inexistência de ligação química entre 

o metal e o fosfato de cálcio, o que comprometerá a adesão do recobrimento; impossibilidade 

de recobrir implantes porosos, além da degradação dos fosfatos devido à elevada temperatura 

do processo, o que afeta a sua bioatividade e dificulta o controle da composição do 

recobrimento (BARRERE et al., 2001). 

É conhecido que a resposta biológica e o sucesso do implante dependem das 

propriedades químicas e físicas da superfície. Dessa forma, torna-se necessária a utilização de 

métodos de modificação de superfície para melhorar a atividade biológica destes materiais e 

favorecer a formação óssea (ELLINGSEN, 2003). 

 

3.2 Modificação da Superfície do Ticp. 
 

A interação dos implantes de titânio com o tecido ósseo pode ser melhorada e 

acelerada pela presença de íons cálcio e fosfato na superfície destes materiais, pois o processo 

de osseointegração é iniciado pela troca destes íons entre o material sintético e o meio 

biológico. Porém, alguns estudos mostram que é possível melhorar a capacidade do titânio, 

principalmente relacionado à estabilidade química e energia superficial (LAYROLLE et al., 

2004).    

 Várias técnicas têm sido utilizadas para modificar a superfície de titânio para aumentar 

a sua integração óssea ou até mesmo produzir uma superfície bioativa (para promover a 

ligação óssea) (LAYROLLE et al., 2004). Exemplos de tais métodos incluem ácidos que 

atacam a superfície do Ti para aumentar a rugosidade da superfície do substrato e do 

recobrimento (hidroxiapatita) para formar uma superfície que é semelhante ao tecido ósseo 

(WENNERBERG et al., 1996). Uma técnica de recobrimento utilizada para testes de 

bioatividade e método de recobrimento de HA é o processo biomimético (UCHIDA et al., 

2003). 
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 A bioatividade de um material é definida e relacionada com a capacidade que ele 

possui em criar ligações químicas ao tecido ósseo (KOKUBO et al., 2006). No método de 

Kokubo, o material de implante é imerso num fluido corpóreo simulado (SBF)  

à 37 ° C durante quatro semanas. O fluido corporal simulado é supersaturado para a formação 

de hidroxiapatita. Se houver formação de hidroxiapatita sobre a superfície dentro do período 

de quatro semanas, o material de implante é considerado bioativo. Tem sido provado que, em 

essência, um material bioativo tem uma carga superficial negativa na solução de SBF que por 

sua vez promove a formação de hidroxiapatita sobre a superfície. 

 O óxido de titânio natural que se forma espontaneamente na superfície do substrato 

está carregado negativamente a um pH de 7,4. Os grupos Ti-OH na superfície se tornam 

desprotonados por imersão em soluções de SBF para formar grupos carregados negativamente 

(ZHU et al., 2004). Existem diferentes métodos para aumentar a carga negativa da superfície 

do titânio, por exemplo, o tratamento de óxido de titânio com formação química cristalina 

(WANG et al., 2001). Por meio de tratamentos químicos, um método comum é a produção de 

uma camada de titanato de sódio sobre a sua superfície através da imersão do material de 

implante (Ti), em solução de alta concentração de NaOH. O tratamento da superfície do 

titânio com NaOH produz uma estrutura de rede fina de escala nanométrica na superfície do 

titânio (PATTANAYAK et al., 2011). A oxidação da superfície usando um tratamento 

térmico (HT) e de imersão em plasma sanguíneo é habitualmente utilizado para aumentar a 

cristalinidade dos óxidos de titânio. A imersão em solução de hidróxido de sódio combinada 

com o tratamento térmico tem sido previamente aplicada a uma camada de titânio poroso 

sobre um implante de quadril e tem sido utilizado clinicamente no Japão desde 2007 

(KAWANABE et al., 2009). Este tratamento produz uma rugosidade de superfície na escala 

nanométrica, com área de superfície específica elevada (KAWANABE et al., 2009). O papel 

da camada de óxido sobre as propriedades químico-biológicas do titânio tem sido divulgado 

em vários estudos (NYGREN et al., 1997). A camada de óxido, também tem papel importante 

na adsorção de proteínas e íons cálcio e de fosfato sobre a superfície do titânio 

(ROHANIZADEH et al., 2004). 

Para combinar a resistência mecânica dos materiais bioinertes ou biotoleráveis com a 

bioatividade dos materiais bioativos existem duas possibilidades: a primeira consiste na 

preparação de materiais compósitos, nos quais o material bioativo é homogeneamente 

disperso em uma matriz resistente do material bioinerte ou biotolerável; a segunda 

possibilidade consiste em recobrir o material bioinerte ou biotolerável de boa resistência 

mecânica com uma camada bioativa através da deposição de um material bioativo (RIGO, 
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1999). As duas possibilidades apresentam como principal dificuldade a necessidade de obter 

uma boa união interfacial entre o componente bioativo e a matriz bioinerte (ou biotolerável) 

para evitar a concentração de defeitos na interface que conduziria à falha do material. 

A preparação e modificação de superfícies com recobrimentos bioativos têm 

despertado o interesse em explorar o potencial de métodos simples, que utilizam soluções 

aquosas e baixa temperatura (<100ºC) (FENG, 2000).  

 

3.2.1  Método Biomimético 
 

No início da década de 70, iniciou-se a busca por implantes que agregassem tanto 

propriedades bioativas, apresentadas pelos fosfatos de cálcio, como também boas 

propriedades mecânicas, provenientes geralmente dos metais, sendo que o primeiro implante 

com essas características foi obtido em 1972. Desde então, algumas técnicas de recobrimentos 

foram propostas com a finalidade de conjugar as propriedades do titânio e suas ligas, como a 

sua resistência à fratura, que é cerca de 40 vezes maior do que a HA, com a bioatividade de 

algumas cerâmicas, para, dessa forma, obter um material compósito, o qual pode ser utilizado 

como biomaterial (AOKI, 1994). 

  Um desses métodos, desenvolvido por ABE et al. (1990), denominado de 

biomimético, consiste em colocar o substrato a ser recoberto em uma solução sintética, 

denominada Synthetic Body Fluid – SBF, de composição iônica semelhante ao do plasma 

sanguíneo. Conjuntamente com o substrato coloca-se uma placa de vidro G bioativo distante 

cerca de 0,5 mm deste substrato. Depois de mantido o sistema durante 7 dias à 37°C, forma-se 

sobre o substrato uma camada contínua e homogênea de 1μm de espessura composta por 

cristalitos de hidroxiapatita semelhante à biológica muito finos e de aparência fibrosa. Por 

reimersão durante mais 7 dias em uma solução 1,5 vezes mais concentrada que a primeira, 

obtém-se um aumento na espessura da camada de até 15 μm. A caracterização do 

recobrimento demonstrou que se tratava da hidroxiapatita carbonatada de baixa cristalinidade, 

muito semelhante à da hidroxiapatita biológica presente no tecido ósseo natural. Abe e 

colaboradores propuseram o seguinte mecanismo de recobrimento: 

1. Os íons silicatos presentes no vidro G dissolvem-se e adsorvem-se sobre o 

substrato. 

2. Ocorre a nucleação de hidroxiapatita sobre os íons silicatos adsorvidos. 

3. Os núcleos de hidroxiapatita crescem às custas da SBF supersaturada com relação a 

hidroxiapatita, produzindo-se o recobrimento do substrato (1μm de espessura). 
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4. A espessura da camada aumenta (até 15 μm) às custas da SBF 1,5 vezes  mais 

concentrada. 

 

 Esta técnica tem sido proposta por apresentar algumas vantagens em relação às demais 

(RIGO et al., 1999; BARRERE et al., 2002; LU; LENG, 2005; YAN et al.,1997; LIU et al., 

2003). Uma dessas vantagens é o fato desse método ser realizado em condições fisiológicas, a 

temperatura em torno de 37 ºC, o que possibilita recobrir materiais sensíveis à temperatura 

como os polímeros; além disso, apresenta baixo custo; pode ser utilizado para recobrir 

materiais que apresentem geometria complexa; e os recobrimentos apresentam boa 

uniformidade e adesão, devido à existência de ligação química que é responsável pela união 

ao substrato, além disso, existe a possibilidade de incorporar moléculas orgânicas, como 

proteínas, na estrutura dos cristais. 

A camada de apatita formada na superfície do titânio, quando em contato com o fluido 

corpóreo simulado, é mais próxima à composição do osso, se comparado com o recobrimento 

obtido por plasma spray (LIANG et al., 2003). Além disso, acredita-se que ela possua 

melhores propriedades osteocondutoras pelo fato do método não alterar as propriedades da 

HA (BARRERE et al., 1999). 

Um dos pontos críticos quando o método biomimético é utilizado para recobrir 

implantes metálicos, é a questão do tempo, que é considerado relativamente longo. Em função 

dessa problemática, vários trabalhos têm sugerido alguns tratamentos com o objetivo de 

diminuir o tempo de formação da apatita, como por exemplo, imergir os substratos em 

soluções cujas concentrações são maiores que as dos fluidos corpóreos (BARRERE et al., 

2002; STOCH et al., 2000; KASUGA et al., 2002). 

 
3.2.2 Soluções simuladoras do fluido corpóreo 
 

Algumas soluções, que simulam o fluido corpóreo simulado, têm sido preparadas com 

proteínas, visto que a adsorção de proteína na superfície dos biomateriais influencia o 

processo de mineralização, e constitui-se num dos primeiros passos de uma série de processos 

biofísicos e bioquímicos que determinam a resposta biológica do organismo ao biomaterial 

(MARQUES, 2003). 

A proteína mais empregada com tal finalidade tem sido a albumina, pois ela é a mais 

abundante no sangue e também a proteína que possui vários sítios de ligação com o cálcio, o 

que pode interferir no processo de mineralização (MARQUES, 2003). Além do uso das 



32 
 

 

proteínas, algumas soluções utilizadas no meio de cultivo (KIZUKI et al., 2003) também têm 

sido empregadas para produzir uma camada de apatita sobre a superfície da HA. As soluções 

simuladoras do fluido corpóreo acelular, com concentração igual ou próxima à do plasma 

sanguíneo, têm reproduzido bem os resultados obtidos in vivo (KASUGA et al., 2002). Dentre 

as soluções desenvolvidas com a mesma finalidade, encontram-se a de Ringer (JUN et al., 

2003), Neuman (MARQUES, 2003) e a de Kokubo (FENG et al., 1999). Esta última é a que 

tem sido mais utilizada, pois é a que mais se aproxima da composição iônica do plasma, 

aprovada pela norma ISO 23.317. Sendo que as soluções simulam apenas a parte inorgânica 

acelular do fluido corpóreo, componentes como proteínas, glicose, vitaminas e outros são 

excluídos (KASUGA et al., 2002).. 

Barrere et al. (1999) estudaram várias composições de soluções simuladas com o 

propósito de avaliar a influência dos íons Mg2+ e HCO3
- no processo de mineralização dos 

fosfatos de cálcio. Assim, eles observaram que a camada de apatita formada sobre a superfície 

do Ti6Al4V variou de acordo com a solução utilizada. Quando a solução era isenta dos íons 

Mg2+ e HCO3
-, a camada de fosfato era densa e apresentava cristalitos alongados. Já quando 

apenas uma dessas espécies era excluída da solução, a camada de fosfato formada apresentava 

cristalitos menores, e não estava totalmente recoberta, sendo que esse comportamento foi 

mais pronunciado quando o Mg2+ estava em solução. Lu e Leng (2005) também se referem ao 

Mg2+ como um inibidor durante o processo de nucleação e crescimento dos fosfatos de cálcio 

em solução aquosa. 

Bastos et al. (2005) realizaram um estudo teórico, por meio de modelagem 

computacional, com duas soluções que simulam o fluido corpóreo. As soluções estudadas 

foram a de Kokubo e uma solução avaliadora de bioatividade (SAB), proposta pelos autores. 

As comparações realizadas mostraram que os perfis das propriedades termodinâmicas, 

coeficiente de atividade, variação da energia livre de Gibbs e produto iônico, de ambas as 

soluções, apresentaram comportamento similares. Desta forma, os autores sugerem que a 

solução proposta por Kokubo pode ser uma forte candidata a ser usada em precipitação 

heterogênea, pois é mais simples e mais efetiva durante o processo de formação do 

recobrimento. 

A solução avaliadora de bioatividade, (SAB), foi desenvolvida diante das dificuldades 

experimentais e problemas éticos inerentes aos procedimentos in vivo para se avaliar a 

bioatividade de um determinado material, na qual são envolvidos procedimentos cirúrgicos e, 

na maioria dos casos, posterior sacrifício dos animais envolvidos, tem sido proposto vários 

procedimentos in vitro visando reproduzir, da maneira mais fiel possível, o que se tem 
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observado in vivo. A primeira questão a ser colocada é: como saber se um material é ou não 

bioativo. Os materiais bioativos desenvolvidos até o momento apresentam a habilidade de 

formação em sua superfície de uma camada de HA carbonatada quando em contato com os 

tecidos vivos, ligando-se quimicamente ao tecido ósseo (KOKUBO et al.,2008; KIM et 

al.,2003; YAMAMURO et al., 2006). Por sua vez, essa habilidade que os materiais bioativos 

apresentam pode ser reproduzida in vitro, desde que o material seja exposto a um meio 

apropriado. Assim, com base nos resultados obtidos, é possível traçar um direcionamento, 

devendo a formação in vitro de HA na superfície do material ser considerada como um indício 

de que o material possa mesmo vir a ser bioativo, o que reduz, de forma significativa, o 

número de experimentos que seriam realizados in vivo (KOKUBO et al., 2008). 

Li et al. (2002) formularam uma solução simplificada composta pelos seguintes 

reagentes, NaHCO3, CaCl2 e NaH2PO4, que foi utilizada para recobrir a superfície do titânio 

modificado quimicamente com NaOH. Os autores observaram que o NaHCO3 aumentou o pH 

da solução gradualmente, elevando assim a supersaturação em relação aos íons cálcio, o que 

acelerou o processo de formação do recobrimento. Por meio do método biomimético, foi 

possível obter recobrimentos de fosfatos de cálcio com espessura na faixa de 30-40 μm. Os 

autores concluíram que foi possível alterar a composição do recobrimento de acordo com a 

proporção de CaCl2, NaH2PO4 e NaHCO3 utilizada para preparar a solução. 

 

3.2.3 Processo de Nucleação dos Fosfatos de Cálcio 
 

Os meios de formação de apatita sobre diversas superfícies são considerados 

essenciais para desenvolver materiais bioativos com novas funções físicas, químicas, e 

biológicas (KOKUBO et al., 2000). 

São várias as dificuldades para entender o mecanismo que está relacionado com as 

diferentes fases de fosfatos que podem ser precipitadas, dependendo de algumas condições da 

solução como concentração e pH. Para desenvolver estudos nesse campo, é importante utilizar 

soluções com composição variada (FENG et al., 1999), nem que seja para entender pelo 

menos o papel da composição química no processo de deposição. 

A superfície de alguns implantes metálicos, especificadamente do titânio, não induz 

naturalmente a nucleação de fosfato de cálcio em ambiente fisiológico simulado ou em 

soluções supersaturadas em cálcio e fósforo. Para contornar esta situação, vários métodos têm 

sido propostos para tratar a superfície do titânio de forma a ancorar alguns grupos específicos 

na sua superfície, que são responsáveis por induzir a nucleação dos fosfatos de cálcio. Dentre 
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estes grupos, destacam-se as hidroxilas (Ti-OH, Si-OH, Zr- OH, Nb-OH, Ta-OH), carboxilas 

(-COOH) e os ortofosfatos H2PO4-. Estes grupos funcionais possuem pares de elétrons livres 

que atraem os íons cálcio da solução formando assim uma camada de cálcio amorfo. Sendo 

que o método mais reportado na literatura é o tratamento alcalino com NaOH (ANDRADE, 

1999; FENG et al., 1999; LEE et al., 2003) que promove a formação do TiOH, favorecendo 

assim a formação do recobrimento de fosfato de cálcio quando imerso em solução que simula 

o fluido corpóreo ou solução supersaturada em cálcio e fósforo. 

Um dos mecanismos proposto para explicar a formação dos núcleos de fosfatos de 

cálcio sobre o titânio tratado com NaOH é descrito a seguir, e está representado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Representação esquemática da interação do titânio ativado com solução de 

NaOH    e imerso em solução de SBF 

 Fonte: Adaptada de Kokubo et al. (2007) 

Quando o titânio é submetido a um tratamento alcalino, o óxido presente na sua 

superfície reage com NaOH presente na solução segundo a Equação 1. 

NaOH +TiO2 → HTiO3
− + Na+ (Eq. 1) 

Gerando assim uma camada de titanato de sódio amorfo, quando submetido a um tratamento 

térmico. Após imersão desse material em SBF, haverá troca iônica dos íons Na+ da camada 

amorfa com os íons H3O+ presentes na solução, o que resultará na formação de uma camada 

de Ti-OH sobre a superfície do titânio. Em virtude da troca iônica, o pH da solução 

aumentará, pois os íons H3O+ são removidos da solução, o que favorecerá o processo de 

nucleação de alguns fosfatos. Em seguida os grupos Ti-OH reagem com os íons cálcio da 

solução (formando um composto de cálcio amorfo), que por sua vez reagirão com os íons 

fósforo e carbonato da solução dando origem à camada de apatita (JONASOVA et al., 2004). 

Feng et al. (1999) mostraram que alguns fatores favorecem o crescimento dos cristais 

de fosfatos sobre a superfície do titânio tratado com NaOH, dentre os quais, encontram-se: a 
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elevação da concentração da solução NaOH, o tempo de imersão do Ti nessa solução, bem 

como a temperatura da mesma. O aumento da concentração dos íons Ca2+ na solução 

simulada também favoreceu a formação do recobrimento. 

 

3.3 Processos inflamatórios 
 

A hidroxiapatita tem sido amplamente usada como um biomaterial devido às suas 

propriedades e estrutura química. No entanto, os recobrimentos de HA não apresentam 

propriedades antibacterianas (ZHENG, 2009). 

Quando implantamos um biomaterial no corpo humano, logo nos deparamos com 

graves processos inflamatórios, decorrente de uma reação do organismo a uma infecção ou 

lesão dos tecidos. Eles geralmente são causados pela adesão e colonização de bactérias no 

material implantado (YOSHIKI ANDO et al., 2009). 

Capanna et al, relataram que a taxa de infecção no pós-operatório foi de 5% para casos 

primários, 6% para os casos de revisão, e 43% para a revisão de casos previamente infectados 

(ZHENG, 2009). 

Shimazaki et al, observaram que a substituição de articulações artificiais, proporciona 

alívio da dor, melhora a amplitude de movimento, melhora a qualidade de vida dos pacientes. 

No entanto, o grande desafio é controlar as complicações associadas às infecções bacterianas. 

Essas complicações não incomodam apenas os pacientes, mas também aumentam os custos 

médicos. 

Yoshiki Ando et al. (2009), também relataram a importância dos implantes e 

observaram que de acordo com o sistema de vigilância nacional dos Estados Unidos, um total 

de 134.731 transplantes de prótese de quadril ocorreram de janeiro de 1992 a junho de 2004 

nos Estados Unidos. Sendo que a taxa primária de infecção foi entre 0,86% e 2,52%. 

Titânio e ligas de titânio são amplamente utilizados em ortopedia e em implantes 

dentários, mas as infecções associadas a esses implantes ainda representam sérias ameaças, 

levando a possíveis complicações, como internação prolongada, complexo processo de 

revisão, falha do implante, a remoção completa, o sofrimento do paciente, encargos 

financeiros e até mesmo morte. Os implantes com titânio estão ficando cada vez mais 

populares na indústria biomédica, com isso cresce também a prevalência de infecções. 

Melhorar a capacidade antibacteriana dos materiais é imprescindível para diminuir o tempo de 

internação do paciente e diminuir gastos desnecessários (LINGZHOU ZHAO, 2009).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o�
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Medidas preventivas devem ser tomadas, como por exemplo, obtenção de salas 

cirúrgicas mais limpas, procedimentos severos de assepsia e uso de agentes antibacterianos 

adequados (SHIMAZAKI et al., 2009 ). 

A prevenção eficaz das infecções associadas ao implante é de extrema importância para 

evitar revisões cirúrgicas cujo custo é alto e a longa permanência em hospital, que contribuem 

para aumentar a morbidade do paciente. Uma estratégia comum e aceita para tratar e prevenir 

infecções associadas a implantes ortopédicos é fornecer antibióticos de forma controlada no 

local do implante para administrar altas doses no local, sem, contudo exceder a toxicidade 

sistêmica desses fármacos (GERHART, 1993). 

A maioria dos biomateriais antimicrobianos é constituída de prata elementar, sais de 

prata ou complexos de prata incorporada nos materiais orgânicos (polímeros) ou inorgânicos 

(biovidros e HA). Embora a atividade antimicrobiana in vitro de polímeros (poliamida, 

poliuretano e PMMA) e biovidros contendo prata sejam extensivamente estudada (ALT, 

2004), a ação bactericida do recobrimento via método biomimético de hidroxiapatita com 

prata tem sido relatada em menor extensão (CHEN, 2008; ZHENG, 2009; CHEN 2009; 

SHIMAZAKI 2009). 

 

3.3.1 Tipos de bactérias 
 
 As bactérias foram observadas pela primeira vez por Antoine van Leeuwenhoek em 

fins do século XVI, mas esses seres só começaram a despertar o interesse dos cientistas no 

final do século XIX. Bactérias são microrganismos unicelulares (constituídos por uma célula), 

procariontes (que são células mais simples, pois não tem núcleo nem compartimentos 

membranosos no citoplasma) que podem ser encontrados na forma isolada ou em colônias e 

pertencem ao Reino Monera (MURRAY et al.,  2004) . 

 O método mais simples de classificação das bactérias é através da sua forma. Existem 

3 grandes grupos: 1) Cocos: bactérias em formato esférico que apresentam tendência a se 

agrupar. 2) Bacilos ou bastonetes: bactérias em formato de bastão. Podem ou não possuir 

flagelos que as ajudam a se locomover. 3) Espiraladas: São as bactérias em forma de espiral, 

geralmente dividida em dois grupos: espirilos e espiroquetas. 

 Porém, esta divisão em formatos não é muito útil, pois existem várias bactérias com 

formatos diferentes, como de vírgula (vibriões), bactérias em forma de bastão que não são 

consideradas bacilos, presença ou ausência de flagelos, e ainda bactérias com formas hibridas, 

tipo cocobacilos (MURRAY et al.,  2004) . 
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 Basear-se somente na forma pode causar muita confusão. Por isso, existem vários 

outros modos de se classificar e caracterizar as bactérias; um exemplo é o método de Gram. 

 A técnica de Gram, também conhecida como coloração de Gram, é um método de 

coloração de bactérias desenvolvido pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim 

Gram (1853-1938), em 1884, o qual permite diferenciar bactérias com diferentes estruturas de 

parede celular a partir das colorações que estas adquirem após tratamento com agentes 

químicos específicos (MURRAY et al.,  2004) .  

 A forma das bactérias pode ser observada através de coloração de Gram que divide as 

bactérias em dois grupos: Gram-positivas e Gram-negativas, aproximadamente iguais em 

número e importância. A reação das bactérias à técnica de Gram expressa diferentes 

características, de modo especial no que diz respeito à composição química, estrutura, 

permeabilidade da parede celular, fisiologia, metabolismo e patogenicidade. A parede da 

célula Gram-negativa é constituída por estruturas de múltiplas camadas bastante complexas, 

que não retêm o corante quando submetidas a solventes nos quais o corante é solúvel, sendo 

descoloradas e, quando acrescentado outro corante, adquirem a nova coloração. Já a parede da 

célula Gram-positiva consiste de única camada que retém o corante aplicado, não adquirindo 

a coloração do segundo corante. (BURNETT et al., 1982; NISENGARD et al., 1994). 

 A parede celular da bactéria Gram-positiva é única e consiste de uma camada espessa, 

composta quase que completamente por peptídioglicano, responsável pela manutenção da 

célula e sua rigidez. As múltiplas camadas de peptidioglicano das bactérias Gram-positivas 

constituem uma estrutura extremamente forte em tensão, enquanto que nas Gram-negativas o 

peptidioglicano é apenas uma camada espessa e, consequentemente, frágil, conforme figura 4 

(SLOTS et al.,1992; NISENGARD et al., 1994). 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4: Diferentes tipos de parede celular 
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 Duas bactérias de diferentes características foram selecionadas no presente trabalho. 

Uma é a Staphylococcus aureus, bactéria gram-positiva, com uma estimativa que uma em 

cada três pessoas são colonizadas, mas não infectado por ele, (HURTADO et al., 2002). 

 E a Escherichia coli, bactéria gram-negativa, que, juntamente com o Staphylococcus 

aureus é a mais comum e uma das mais antigas bactérias simbiontes do homem (MURRAY et 

al., 2004). 

 

3.4  A prata para fins bactericida 
 

A grande capacidade antibacteriana da prata é conhecida há muitos anos na literatura e 

muitos trabalhos têm se dedicado a explicar como ocorre esse fenômeno. O mecanismo mais 

aceitável indica que os íons Ag+ se aderem na superfície carregada negativamente das 

membranas celulares conduzindo a desnaturação de proteínas e levando a uma consequente 

morte celular (MORONES et al., 2005). 

 A atividade antimicrobiana da prata é significativamente elevada. A prata é 

comprovadamente mais letal no combate às infecções do que muitos outros metais na seguinte 

sequencia: Ag> Hg> Cu> Cd> Cr> Pb> Co> Au> Zn> Fe> Mn> Mo> Sn (ZHAO; 

STEVENS, 1998). 

 A Ag+ apresenta baixa toxicidade para células de mamíferos (ZHAO; STEVENS, 

1998), além de apresentar baixa propensão para induzir resistência microbiana comparada a 

outros materiais antimicrobianos (KIM et al., 2007). Como resultado, a Ag+ tem sido usada 

em uma vasta gama de aplicações, tais como: queimaduras e feridas traumáticas, úlceras, 

recobrimento de cateteres, materiais odontológicos, scaffold e dispositivos médicos (RAI et 

al.; 2009;. LEI et al. 2008; SILVER et al. 2006; KIM et al. 2007; THOMAS et al., 2007). 

Também é utilizada em produtos de higiene, incluindo a purificação de sistemas hídricos, 

forros de máquina de lavar, máquinas de lavar louça, geladeiras e assentos sanitários 

(SILVER et al., 2006; RAI et al., 2009.). 

A fim de reduzir a incidência de infecção pós-operatória, uma investigação tem sido 

realizada em um material metálico contendo diversas substâncias antibacterianas como 

lactoferin, viologen, silício, prata, cobre, zinco, etc. A prata desses recobrimentos exibiu 

efeito antibacteriano observada contra Escherichia. coli, Pseudomonas aeruginosa. e 

Staphylococcus aureus. A prata e sua liberação oportuna no ambiente fisiológico 

desempenharam um papel importante na inibição da proliferação de bactérias. Não houve 
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citotoxicidade significativa, oferecendo, assim, boas atividades antibacterianas e excelentes 

propriedades biológicas (YIKAI CHEN et al., 2008).  

Estudos realizados em materiais metálicos mostram que recobrimentos de hidroxiapatita 

que possuem íons prata são efetivos contra Escherichia coli, Pseudomanas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus (YIKAI CHEN et al., 2009). 

 

3.4.1 Recobrimentos sobre Ticp contendo agentes antibacterianos inorgânicos 
 
  A Ag+ tem demonstrado sua eficiência e capacidade de inibir o crescimento 

bacteriano, a partir daí surgiram recobrimentos de HA dopados com Ag+ com excelentes 

resultados. Diferentes métodos de recobrimento são encontrados na literatura com o objetivo 

de incorporar a Ag+ na HA (FENG et al., 1998). 

 Um estudo feito por Chen et al. (2006), mostra o recobrimento de HA sobre Ticp 

,através da técnica de ion-sputtering, dopado com Ag+. A composição da película co-sputtered 

foi controlada por um fornecimento simultâneo de 10W para deposição de Ag e 300W para a 

deposição de HA. A duração total de pulverização para o co-sputtering foi de 3 h. Neste 

estudo, as análises de DRX do recobrimento de Ag-HA na superfície do Ti apontam os picos 

de DRX correspondentes às fases da Ag e da HA. De modo geral, a Ag foi incorporada ao 

recobrimento fornecendo propriedade antibacteriana ao material recoberto. 

 Trabalhos na literatura onde os autores usaram a técnica de recobrimento por Plasma 

spraying e ainda incorporaram a Ag+ na HA, como o de Zheng et al., 2009, reportam a 

excelente habilidade inibitória da Ag+  contra bactérias gram-positivas e gram-negativas e a 

incorporação dos íons na HA, observado através dos ensaios de halos de difusão e DRX. Os 

íons Ag+ apresentaram não só a inibição, mas também a manutenção e característica da HA e 

do material, deixando-o ainda bioativo e biocompatível. 

  Stobie et al. (2008), utilizando o método sol-gel, obteve recobrimento de HA dopada 

com Ag, relata que a liberação de íons de prata do recobrimento reduziu a adesão e a 

formação de um biofilme de S. epidermidis. Estes recobrimentos dopados com prata também 

exibiram atividade antibacteriana significativa contra S. epidermidis.  

  Song et al. (2008), apontaram a obtenção do recobrimento de fosfato de cálcio através 

de uma solução eletrolítica (Recobrimento Eletrolítico) de baixa concentração de Ag, 

exibindo atividade antibacteriana in vitro, não citotóxico. Os recobrimentos contendo Ag 

estavam fortemente dependentes da tensão aplicada e da concentração de Ag. Fases de HA e 
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α-TCP foram detectadas nos recobrimentos oxidados acima de 400 V, e a presença de Ag foi 

confirmada por EDS. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Materiais 
 

Foram utilizados substratos de Ticp no formato de pastilhas com aproximadamente 7 

mm de diâmetro. Todas as soluções utilizadas ao longo do trabalho foram obtidas com 

reagentes de grau analítico. 

 

4.2 Métodos 
 
4.2.1 Recobrimento biomimético sobre Ticp 
 

As pastilhas de Ticp foram lixadas com lixa 150 mesh, lavadas com água destilada e 

secas ao ar em temperatura ambiente. 

 

4.2.1.1. Recobrimento denominado de Tratamento T1 
 

Esse tratamento consistiu em 2 etapas, na etapa 1 -  imersão do substrato em uma 

solução de silicato de sódio (SS) para a fase de nucleação e a etapa 2 - reimersão desses 

substratos em solução sintética que simula o plasma sangüíneo concentrado (1,5 SBF) para a 

precipitação e crescimento da camada de apatita.  

 

4.2.1.2. Recobrimento denominado de Tratamento T2 
 

Nesse caso o recobrimento consistiu em 3 etapas, na etapa 1 - tratamento químico da 

superfície das amostras com NaOH 5M por 24 horas a temperatura de 60°C. Etapa 2 - 

imersão do substrato em questão em uma solução de silicato de sódio (SS) para a fase de 

nucleação e a etapa 3 - reimersão desses substratos em solução sintética que simula o plasma 

sangüíneo concentrado (1,5 SBF) para a precipitação e crescimento da camada de apatita. 

 

4.2.1.3. Recobrimento denominado de Tratamento T3 
 

Esse recobrimento consistiu em 4 etapas, na etapa 1 - tratamento químico da superfície 

das amostras com NaOH 5M por 24 horas a temperatura de 60°C. Etapa 2- os substratos 

foram colocados em uma temperatura de 600ºC por uma hora e a Etapa 3 - imersão do 

substrato em questão em uma solução de silicato de sódio (SS) para a fase de nucleação. 

Etapa 4 - reimersão desses substratos em solução sintética que simula o plasma sangüíneo 

concentrado (1,5 SBF) para a precipitação e crescimento da camada de apatita. 
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4.2.2 Etapa da dopagem da camada de fosfato de cálcio com íons Ag 
 
 Após a etapa de recobrimento os substratos foram imersos em soluções de AgNO3 

com concentrações de 20 ppm e 100 ppm por 48h a 37°C. 

 

4.3 Caracterização físico-química das amostras 
 
4.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 O equipamento de microscopia eletrônica de varredura (MEV) consiste de uma fonte 

que gera elétrons que são colimados ao passar por lentes eletromagnéticas, sendo focalizados 

em uma região muito pequena da amostra. Bobinas adequadamente colocadas promovem a 

varredura desse feixe sobre a área da amostra a ser examinada. A interação feixe-amostra gera 

uma série de sinais, como elétrons secundários, por exemplo, que são captados por um 

detector. Após a amplificação, esse sinal modula o brilho de um tubo de raios catódicos 

(TRC), que é varrido de forma sincronizada com a varredura da superfície da amostra, 

gerando uma imagem ponto a ponto da superfície examinada. A técnica é geralmente utilizada 

para observação de amostras espessas, ou seja, não transparentes a elétrons. A sua grande 

vantagem é sua excelente profundidade de foco, que permite a obtenção de imagens de 

superfícies de fraturas ou superfícies irregulares com alta definição (SENA, 2001). 

 O MEV pode formar imagens a partir de diversos mecanismos de contraste. Os mais 

utilizados são: contraste de número atômico (ou composicional) e o contraste topográfico. O 

contraste topográfico é o mais utilizado no equipamento de MEV. Ele é próprio para 

superfícies que contem relevo, utilizando-se sinais produzidos pelos elétrons secundários, que 

são elétrons com baixa energia oriundos da superfície da amostra permitindo visualização de 

detalhes topográficos com elevada definição. No contraste por elétrons retroespalhados, os 

elétrons coletados são os de maior energia, oriundos de uma profundidade maior da amostra e 

cuja energia é altamente dependente do número atômico das espécies envolvidas, podendo ser 

usado para identificar fases com composições químicas diferentes (SENA, 2001). 

 Os elementos químicos presentes na amostra podem ser detectados e quantificados 

com o acoplamento de um espectrômetro por energia dispersiva (EDS – Energy Dispersive 

Spectroscopy). 

 Neste trabalho as amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) com análise por espectroscopia por dispersão de energia (EDS) em um microscópio 

Hitachi modelo TM 3000 no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP). 
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4.3.2 Difração de Raios X (DRX) 
 

 A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, encontrando aplicações em diversos campos de 

conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de materiais, engenharia 

metalúrgicas, química além de geociências, dentre outros. 

 Os raios X ao atingirem o material podem ser espalhados elasticamente, sem perda de 

energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de raios X 

após a colisão com o elétron muda sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e energia do 

fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a onda 

eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida; cada elétron atua, 

portanto, como centro de emissão de raios X. 

 Este método faz uso dos raios X de comprimentos de onda conhecidos para determinar 

os espaçamentos dos planos cristalinos desconhecidos. Os raios X são ondas eletromagnéticas 

de alta energia e pequeno comprimento de onda. Quando o feixe de raios X atinge os átomos 

do material a ser analisado, seus elétrons são acelerados e passam a reemitir radiação com a 

mesma  energia (mesmo comprimento de onda), porém em todas as direções. Se os átomos 

estiverem num arranjo periódico, as ondas sofrerão interferência, ou seja, ocorre uma reflexão 

apenas em certos ângulos de incidência e reflexão (JACHINOSKI; SILVA 2005). 

 A técnica de difratometria de raios X foi utilizada para verificar quais as fases 

presentes no material. 

 As amostras foram analisadas por difratometria de raios X por incidência rasante 

(DRX) no Laboratório do Instituto de Física de São Carlos -USP em um Difratômetro Rigaku 

Rotaflex modelo ru-200b câmera multi purpose no  Instituto de Física de São Carlos -USP.  

 

4.3.3   Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 
 
 A técnica do infravermelho  pode ser usada para identificar um composto ou investigar 

a composição de uma amostra, é a técnica espectroscópica molecular mais flexível e versátil 

na atualidade. Pode ser aplicada a uma larga faixa de materiais de origem orgânica e 

inorgânica. 

 A espectrometria no infravermelho empregando métodos de reflexão gera 

procedimentos de análise não destrutiva, que são extremamente úteis. Tais procedimentos 

podem ser aplicados ao estudo de amostras poliméricas utilizadas nas formas de revestimento, 
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laminados, filmes coextrudados multicamadas, e outras amostras opacas à radiação 

eletromagnéticas na região do infravermelho. 

 Baseia-se no fato de que as ligações químicas das substâncias possuem frequências de 

vibração específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula (chamados nesse 

caso de níveis vibracionais).  

 A análise das amostras foi executada em um espectrofotômetro no infravermelho por 

reflectância difusa (DRIFT) (Perkin Elmer – modelo Spectrum 1000) com varredura de 400 a 

4.000 cm-1 no Laboratório de Materiais Vítreos – LaMaV do Departamento de Engenharia de 

Materiais – DEMa da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. 

 

4.4 Caracterização in vitro 
 
4.4.1 Ensaio de cultura de bactérias - Teste de halo de inibição 
 
 O meio de cultivo foi preparado e esterilizado conforme as instruções do fabricante 

(BioBrás Diagnósticos) e distribuído em placas de Petri. Para a obtenção das bactérias, 100 

µL da solução estoque de S. aureus e Escherichia coli (armazenada em glicerol 10% e 

mantida sob congelamento) foram incubadas em 10 mL de caldo BHI e ficaram sob agitação 

constante por 18 horas a 37ºC até atingir exponencial do crescimento. A cultura foi diluída 

para 3 x 108 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônia/mL) e 100 μL desta suspensão foram 

inoculados em superfície de agar Mueller-Hinton e espalhadas com o auxílio de uma alça de 

Drigalsky até a secagem do mesmo. Sobre a superfície da placa semeada foram depositados 

discos com 7 mm de diâmetro, de titânio recobertos com HA e dopados com diferentes 

concentrações de nitrato de prata (20 e 100ppm). As placas foram incubadas a 37ºC, por 24 

horas e após este período, foram registradas imagens fotográficas dos halos de inibição. Os 

resultados foram feitos em triplicata e os halos de inibição foram comparados entre si. Foi 

realizado o registro fotográfico dos mesmos. 

 Os ensaios foram realizados na Faculdade de Ciências famacêuticas, Universidade 

Estadual Paulista, campus Araraquara, laboratório de Microbiologia e também na 

Universidade de São Paulo, campus Pirassununga no laboratório de microbiologia. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
5.1 Recobrimento biomimético sobre Ticp 

 Nas Figuras 5, 6 e 7 são apresentadas as micrografias obtidas pela técnica de 

microscopia eletrônica de varredura, MEV, das superfícies dos Ticp após realização dos 

recobrimentos, T1(Fig.5) , T2 (Fig. 6)  e T3 (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície de Ticp recoberto com o 

tratamento T1 – imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície de Ticp recoberto com o 

tratamento T2 – tratamento prévio da superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS 

por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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Figura 7 – Microscopia eletrônica de varredura da superfície de Ticp recoberto com o 

tratamento T3 – tratamento prévio da superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior 

tratamento térmico a 600ºC/1h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 

7 dias a 37ºC. 

 

 Pode-se observar que para todos os tratamentos adotados após a imersão em fluido 

corpóreo simulado modificado, por sete dias para a finalização do recobrimento, as 

superfícies apresentaram a formação de HA com uma camada primária e com formações 

globulares de diversos tamanhos (Figuras 5,6 e 7).  

 Peng et al, verificaram por meio do MEV e difração de raios X a deposição de uma 

fina camada de fosfato de cálcio(camada primária), sobre substrato de titânio utilizando uma 

reação eletroquímica em um fluido corpóreo simulado à 37ºC. 

 As superfícies dos substratos se encontram recobertas com aglomerados esféricos de 

fosfato de cálcio. Porém a morfologia do recobrimento pertinente ao T3 mostra a presença de 
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algumas trincas (Figura 7) que é similar aos trabalhos encontrados na literatura que utilizam o 

método biomimético associado com o tratamento da superfície em meio alcalino (BARRERE 

et al., 2002; UCHIDA et al., 2002). Segundo Liu et al ((LIU et al., 2007). à medida que a 

camada cresce, aumenta a tendência à trinca durante o resfriamento, isso pode estar 

relacionado com a morfologia do recobrimento, que, por ser mais densa, pode favorecer o 

surgimento das trincas  

 Muitos trabalhos na literatura indicam que o tempo de 7 dias é determinante para a 

formação da camada de fosfato de cálcio (BARRERE et al., 2002; UCHIDA et al., 2002) e 

que a morfologia composta por grãos esféricos é uma das características desse tipo de método 

de recobrimento (KANAZAWA, 1989). 

 É visível a modificação na superfície do recobrimento após o tratamento alcalino e 

térmico, pois o recobrimento tornou-se mais homogêneao, apresentando similaridade às 

obtidas nos trabalhos de outros autores (FENG et al., 1999; JONASOVA et al., 2004). 

 Kim et al.(1996) e Kokubo et al.(1999), promoveram a nucleação da HA  através do 

tratamento do Ti com NaOH. Mostraram que o tratamento promove o aumento da atividade 

da superfície para nucleação da HA.  

  O tratamento alcalino em conjunto com o tratamento térmico leva a pré-calcificação 

de Ca(OH)2 e ,consequentemente, aumenta a deposição uniforme de precursores de cálcio 

sobre a superfície do material e ajuda a acelerar o crescimento de apatita carbonatada 

(ADAWY et al., 2009).  

 Os recobrimentos obtidos com seus respectivos tratamentos de superfície foram 

analisados por DRX, e os resultados estão apresentados nas Figuras 8,9 e 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8- DRX do Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 dias a 37ºC e 

reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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 A Figura 8 apresenta os difratogramas de raios X do titânio recoberto utilizando o 

tratamento T1, onde o substrato foi imerso em solução de silicato de sódio. Os resultados 

indicam a formação da fase hidroxiapatita (ficha JCPDS09-0432),com picos em 32º, 29º e 26º 

e os picos referentes ao titânio em 38º,40º e 53º( ficha JCPDS 21-1276). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- DRX Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da superfície com 

NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias 

a 37ºC. 

 O ensaio de difração de raios X (DRX), Figura 9, mostrou que o recobrimento obtido 
mediante o tratamento T2 é composto HA e Ticp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - DRX Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da superfície com 

NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; imersão em SS por 7 

dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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 O resultado para o substrato de Ticp com tratamento T3 (Figura 10) também apresenta 

a fase HA e Ticp. 

 Os resultados apresentados por DRX indicam a formação de uma camada de HA, 

porém, os espectros são sutilmente diferentes em se tratando de intensidade e ruído, como 

utilizou-se a técnica de incidência rasante e segundo Abe et al. (1990) , a camada obtida por 

esse método de recobrimento é relativamente fina, pode-se inferir de que os tratamentos 

podem diferir em espessura.   

 Os resultados obtidos por espectroscopia no infravermelho (FTIR) para Ticp 

submetido aos tratamentos T1, T2 e T3 são apresentados na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11- FTIR de Ticp recoberto com os tratamentos T1, T2 e T3.  
  
 Para todos os substratos recobertos se observa que os espectros são similares 

evidenciando a formação de uma camada de apatita, característica dessa técnica de 

recobrimento, as bandas são largas caracterizando a fase amorfa (KIM, 2005; ABBONA, 

1996).  

 Os espectros de FTIR (Figura 11) indicam a presença de bandas características dos 

grupos P-OH entre 1000-1100 cm-1, PO4 entre 500-600 cm-1, que pode ser atribuída também 

à fase amorfa de fosfato de cálcio, e apatita carbonatada do tipo A em 1595 cm-1. A banda em 

1620 cm-1 é devido à incorporação de moléculas de água o que é explicado pelo fato do 
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recobrimento ter sido obtido em meio aquoso e uma banda bem larga na região de 3500 cm-1 

caracterizando o modo de vibração de OH- (PASTERIS et al., 2004). 

 Quando os substratos foram tratados em T2 e T3 o comportamento foi similar. Com os 

resultados apresentados na Figura 11, conclui-se que os três tratamentos foram efetivos para 

que ocorresse a nucleação e posterior crescimento da camada de hidroxiapatita sobre a 

superfície de Ticp. 

 Da Figura 12 até a Figura 20, são apresentados as micrografias dos recobrimentos com 

dopagem em solução de nitrato de Ag de 20 e 100 ppm  para o tratamentos T1, T2 e T3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 

dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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Figura 13. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 

dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 14. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 

dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 100ppm de Ag. 
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 As micrografias referentes ao tratamento T1 apresentam uma morfologia diferente 

após a imersão na solução de Ag, com o aumento da concentração da Ag, de 20 para 100ppm, 

os glóbulos esféricos, característicos do recobrimento, aumentaram em quantidade e a camada 

ficou mais homogênea sobre o substrato, isso pode estar relacionado à formação de uma nova 

fase em decorrência da possível substituição de íons Ag na rede da HA. Mais adiante 

mediante a análise por DRX será possível analisar o que aconteceu durante o processo de 

dopagem com a Ag.  

 A estrutura da hidroxiapatita permite substituições catiônicas e aniônicas isomorfas 

com facilidade. O Ca2+ pode ser substituído por cátions metálicos tais como o Pb2+, Ag+, 

Cd2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, Co2+, Fe2+, etc.; os grupos fosfatos por carbonatos e vanadatos e as 

hidroxilas por carbonatos, fluoretos e cloretos. Essas substituições podem alterar a 

cristalinidade, os parâmetros de rede, as dimensões dos cristais, a textura superficial, a 

estabilidade e a solubilidade da estrutura da hidroxiapatita (MAVROPOULUS., et al, 2002) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 

1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 
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Figura 16. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 

1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 17. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 

1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 100ppm de Ag. 
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Figura 18. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; 

imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 19. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; 

imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 
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Figura 20. MEV da superfície de Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da 

superfície com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; 

imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 100ppm de 

Ag. 

  

 A partir das análises microestruturais obtidas pelo MEV, constatou-se que as amostras 

tratadas com NaOH tiveram como característica o crescimento de filme de Ca/P em camadas, 

bem como estágios iniciais de nucleação heterogênea representados por núcleos sobre a 

superfície que quando aglomerados deram origem ao recobrimento. Esse tipo de 

microestrutura foi também observado por Resende (2007).  

 Mediante os resultados das micrografias referentes aos tratamentos T2 e T3, após 

imersão em solução contendo Ag, observa-se o mesmo comportamento anteriormente descrito 

para o tratamento T1 com Ag, ou seja, ocorre um aumento na quantidade de glóbulos e com 

isso toda a superfície fica preenchida com esses glóbulos. 

 O crescimento da HA e de outras apatitas, tanto no meio biológico quanto em SBF, 

ocorre em meio contendo, além de íons Ca2+ e PO4
3- -, íons-traços essenciais tais como: Mg2+, 

HCO3, K+ e Na+ (APARECIDA et al., 2007). 
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Figura 21- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 dias a 37ºC e 

reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 22- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 dias a 37ºC e 

reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 
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Figura 23- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T1 – imersão em SS por 7 dias a 37ºC e 

reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 100ppm de Ag. 

  
 A caracterização por DRX das amostras recobertas utilizando-se o tratamento T1, T1 

com posterior imersão em solução contendo Ag com 20 e 100ppm, apresentada nas Figuras 

21,22 e 23 pode-se observar os picos em 26º, 29º, 32º referentes à HA; em 26º, 33º e 34º 

referentes ao beta fosfato tricálcico (β -TCP) (ficha JCPDS 09-0169); em 46º e 48º referentes 

ao fosfato de prata, (Ag4P2O7) (ficha JCPDS 37-0187), além dos picos referentes a fase do Ti. 

 As amostras submetidas ao T1 mostraram-se diferentes em relação a intensidade dos 

picos que apontam a presença de HA e também a presença do -TCP a partir do momento 

que a Ag foi incorporada ao recobrimento. Outra mudança notada é que após a inserção da Ag 

na estrutura do recobrimento houve a formação do fosfato de prata, apontado na Figura 24 

como HAAg, possivelmente, através da troca dos íons Ca2+  por íons Ag+, assim como foi 

reportado no trabalho de Rameshabu (2006), que afirma através da análise feita por DRX que 

houve claramente a substituição dos íons Ca2+ pelos íons Ag+. Outra mudança notada nos 

difratogramas foi a presença dos picos de β -TCP que é ocasionado a partir da transformação 

de HA deficiente em cálcio (KANAZAWA, 1989). Assim, a distribuição mais homogênea 

observada nas micrografias das amostras dopadas com Ag pode estar relacionada à ao 

surgimento da fase β-TCP e do fosfato de Ag. 

 A intensidade dos picos referentes ao recobrimento e à dopagem com Ag da amostra 

dopada com 100ppm é muito superior comparada a amostra dopada com 20ppm, nota-se que 

o pico correspondente ao -TCP da amostra dopada com 100ppm (Figura 24) tornou-se mais 

20 30 40 50 60 70 80
0

10

20

30

40

50

60

HAAg

TiHA Ti

Ti
In

te
ns

id
ad

e 
(u

.a
)

2θ

 T1-100ppm

Ti

β−TCP

HA



59 
 

 

intenso que o pico referente ao Ticp, podendo estar relacionado ao aumento de espessura do 

recobrimento. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Figura 24- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 

dias a 37ºC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 25- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 

dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 

 

 

 

 
 

20 30 40 50 60 70 80

0

2

4

6

8

10

12

14

   
In

te
ns

id
ad

e 

HA

HAAg

Ti

Ti

2θ

 T2-20ppmβ-TCP

Ti

Ag

HA

20 30 40 50 60 70 80

0

2

4

6

8

10

Ti

HA
Ti

Ti

In
te

ns
id

ad
e 

2θ

 T2Ti

HA



60 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 26- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T2 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h; imersão em SS por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 

dias a 37ºC com 100ppm de Ag. 

  
 As amostras submetidas ao tratamento T2 quando são imersas em solução de Ag 

comportam-se de forma semelhante com as amostras recobertas utilizando-se o tratamento T1 

onde é possível observar além da fase HA, do Ti e do fosfato de Ag também a presença da 

fase β-TCP, evidenciando possivelmente que a presença da Ag provoca uma transformação de 

fase de HA para β-TCP por causa da substituição dos íons Ag+ por íons Ca2+. Porém, nota-se 

que o T2 mostrou picos mais intensos do -TCP e do fosfato de Ag nas amostras de 20ppm 

de Ag, ao contrário das amostras submetidas ao T1, que mostrou picos mais intensos nas 

amostras a partir de 100ppm de Ag.  
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Figura 27- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; imersão em SS 

por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28- DRX de Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; imersão em SS 

por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 20ppm de Ag. 
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Figura 29 - DRXde Ticp recoberto com o tratamento T3 – tratamento prévio da superfície 

com NaOH 5,0M a 60ºC/24h com posterior tratamento térmico a 600ºC/1h; imersão em SS 

por 7 dias a 37ºC e reimersão em 1,5SBF por 7 dias a 37ºC com 100ppm de Ag. 

 

 As Figuras 27, 28 e 29 apresentam os espectros de DRX das amostras submetidas ao 

tratamento T3 com a dopagem de Ag de 20 e 100 ppm respectivamente. 

 Assim como foi observado no T2 (Figuras 24 a 26), quando as amostras submetidas ao 

T3 passam a ser dopadas com Ag há uma alteração na intensidade dos picos referentes a HA, 

além de detectar picos intensos referentes ao -TCP na amostra dopada com 20ppm. Outra 

mudança que ocorre após a inserção da Ag no recobrimento, observado já nas amostras T1 e 

T2, é a formação de fosfato de Ag com intensidades muito parecidas entre as amostras de 20 e 

100ppm. A intenção de aumentar a concentração de Ag é conferir ao material maior atividade 

bacteriana, porém foi observado que a intensidade da Ag no recobrimento se estabilizou em 

todos os tratamentos, o que pode estar relacionado a um limite de incorporação da Ag na 

estrutura da HA. 

 Em todos os difratogramas para as amostras referentes aos tratamentos T1, T2 e T3 

observou-se o aparecimento da fase -TCP após a dopagem com Ag, isso pode estar 

relacionado à substituições de íons na estrutura da HA, de  íons Ca2+ por íons Ag+ favorecendo 

a transformação da HA por -TCP que por sua vez é deficiente em Ca2+, podendo ocasionar 

uma desorganização estrutural da HA, gerando mudança nas suas propriedades físico-

químicas. Essas variações podem ser os parâmetros de rede, solubilidade, textura superficial, 

cristalinidade, solubilidade, dimensões do cristal, e a estabilidade no material (KIM et al., 

1998). 
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 Os espectros de infravermelho referentes as amostras de Ticp recobertas e imersas em 

solução de Ag  são apresentados nas Figuras 30,31 e 32.  

   

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30- FTIR de Ticp recoberto com o tratamento T1; T1 com 20ppm e 100ppm de Ag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - FTIR de Ticp recoberto com o tratamento T2; T2 com 20ppm e 100ppm de Ag. 
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Figura 32- FTIR de Ticp recoberto com o tratamento T3; T3 com 20ppm e 100ppm de Ag. 

 

 De acordo com as Figuras 30, 31 e 32, pode-se observar que os espectros de IV dos 

tratamentos T1,T2 e T3, são  similares, com presença de  bandas características de grupos PO4 

em 570-580, 1000-1080cm-1. Além destas bandas, bandas características de apatita 

carbonatada do tipo B apareceram em 860-880, 1417-1460cm-1. A banda em 1595-1600cm-1 é 

devido à incorporação de moléculas de água. A existência de bandas na região 3300-3340cm-1 

é característica do grupo OH- presente na HA ou OCP (PASTERIS et al., 2004). 

 Há relatos de que a presença de íons carbonato nas apatitas sintéticas influencia o 

comportamento de decomposição, solubilidade, sinterabilidade e na reatividade biológica. 

Eles provocam uma diminuição na cristalinidade e um aumento na solubilidade, tanto nos 

testes in vitro quanto nos testes in vivo (SLOSARCZYK et al., 2005; LANDI et al., 2004). 

 Os resultados de IV confirmam os resultados de DRX, pois após a inserção da Ag no 

recobrimento observa-se a definição das bandas de PO4 com o surgimento de dupletes em 

557, 604 cm-1, como também dupletes característicos de CO2-
3  em 1414, 1466 e definição de 

bandas em 860-880 cm-1 que correspondem também a CO2-
3. 
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5.2 Ensaio de cultura de bactérias – Teste de halo de inibição 

 

 As imagens referentes ao ensaio de cultura de bactérias das amostras recobertas e 

imersas em solução de Ag são apresentadas nas Figuras 33,34 e 35.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Resultado do teste de halo de inibição para Ticp recoberto utilizando o T1 e 

dopado com 20 e 100 ppm de Ag para cultura utilizando cepas diferentes, a) Escherichia coli, 

b) Staphylococcus Aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Resultado do teste de halo de inibição para Ticp recoberto utilizando o T2 e 

dopado com 20 e 100 ppm de Ag para cultura utilizando cepas diferentes, a) Escherichia coli, 

b) Staphylococcus Aureus. 
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Figura 35– Resultado do teste de halo de inibição para Ticp recoberto utilizando o T3 e 

dopado com 20 e 100 ppm de Ag para cultura utilizando cepas diferentes, a) Escherichia coli, 

b) Staphylococcus Aureus.  

 

 As amostras referentes ao tratamento T1 (Figura 33) apresentaram menor capacidade 

de ação antimicrobiana para a  menor concentração de Ag, ou seja, 20ppm. Ainda assim, 

observa-se halo de difusão na amostra para E. coli da Figura 33a, quando comparada para a S. 

aureus Figura 33b que se mostra totalmente sem halo. Apenas com o aumento da 

concentração de Ag, de 20 para 100ppm, pode-se observar um aumento no halo de difusão 

tanto para a E. coli quanto para a S. aureus (a e b respectivamente). 

 A avaliação dos efeitos antimicrobianos das amostras recobertas para o método de 

disco-difusão com Staphylococcus aureus e Escherichia coli evidenciou halos de inibição 

circulares e crescentes ao redor dos discos, após 24 horas de incubação com as cepas 

bacterianas. No restante da placa de Petri que não teve contato com as amostras cresceu 

colônias de forma confluente, sem qualquer outra contaminação. 

 Observa-se que a amostra submetida ao tratamento T1 obteve halo de inibição nas 

concentrações de 20 e 100ppm contra a Escherichia coli, porém o maior halo de inibição foi 

com a amostra dopada com 100ppm de Ag. Já em contato com a Staphylococcus aureus, as 

amostras submetidas ao T1 obtiveram halo de inibição apenas com as amostras dopadas com 

100ppm de Ag, as amostras dopadas com 20ppm de Ag não obtiveram nenhum halo de 

inibição. Ou seja, a Staphylococcus aureus por ser gram-positiva mostrou resistência à ação 

bacteriana dos íons Ag até certa concentração. Outro fator que pode ser determinante para se 

ter ou não a inibição bacteriana, além do tipo da bactéria, é a morfologia da camada do 
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recobrimento, ou seja, vimos através dos resultados do MEV, DRX e FTIR que é possível os 

íons Ca2+ serem substituídos por íons Ag+ na estrutura do recobrimento, formando uma nova 

fase de fosfato, e que a partir da dopagem há uma mudança morfológica e estrutural que são 

decorrentes das definições de bandas de CO2-
3 e PO4

3- e do surgimento dos picos referentes a 

elementos do recobrimento observados no DRX que gera um recobrimento mais homogêneo e 

intenso, e no caso do T1 apenas as amostras com 100ppm de Ag obtiveram picos intensos 

desses elementos que constituem o recobrimento. Então, pode-se dizer que os íons Ag são 

dependentes da qualidade do recobrimento no que se refere à homogeneidade e intensidade, 

ou seja, quanto maior for a abrangência do recobrimento maior será a incorporação dos íons 

Ag na estrutura do recobrimento e assim maior ação bacteriana do material dopado. 

 Por outro lado, nas Figuras 34 e 35 observam-se halos de inibição similares em todas 

as concentrações de Ag+ e nos dois tipos de micro-organismos testados Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. Ou seja, a mesma bactéria, (Staphylococcus aureus), que mostrou ser 

resistente às amostras do tratamento T1 com 20ppm de Ag não mostrou resistência às 

amostras submetidas aos tratamentos T2 e T3 com 20ppm de Ag, confirmando os resultados 

das análises, que apontaram mudanças morfológicas e estruturais das amostras submetidas aos 

tratamentos de superfície com NaOH e também a partir da dopagem com 20ppm de Ag que a 

amostra T1 dopada com 20ppm não apontou. Dessa forma, pode-se inferir de que não é 

necessária uma dopagem maior com a Ag para os tratamentos T2 e T3. Outro fator que pode 

ser determinante para o efeito bacteriano das amostras submetidas aos tratamentos T2 e T3 é o 

aumento do contato superficial da Ag, ou seja, quanto melhor estiverem distribuídos os íons 

de Ag na superfície do material maior será o efeito bacteriano, entretanto, o contato 

superficial está ligado diretamente com a homogeneidade do recobrimento, pois como vimos, 

os íons Ag são incorporados na estrutura do recobrimento e, portanto quanto maior a área de 

superfície do recobrimento maior será a área superficial da Ag e o efeito bacteriano. Os 

resultados das análises confirmam que a partir de 20ppm de Ag a estrutura do recobrimento 

aumenta de intensidade, há a possibilidade de que esse aumento de intensidade dos picos de 

DRX e às definições de elementos como CO2-
3 e PO4

3- e as mudanças morfológicas estejam 

apontando o aumento do recobrimento e a partir daí a concentração de 20ppm passa a ser 

melhor distribuída. Por outro lado, nota-se que as amostras de 100ppm não obtiveram maior 

halo de inibição, como esperado.  

 Han et al. (2007) avaliou o efeito bacteriano do recobrimento de fosfato de cálcio 

sobre Ti através da deposição de HA por feixe de elétrons contra as bactérias Treptococcus 

mutans e Escherichia coli com concentrações de 0.1, 0.05, 0.4 e 0.5M de AgNO3 em solução 
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aquosa. Os autores relataram que os íons de prata foram facilmente introduzidos na estrutura 

do fosfato de cálcio através da imersão dos substratos em uma solução aquosa de AgNO3 pois 

a Ag é conhecida por substituir o Ca2+ dentro da estrutura. Um efeito antimicrobiano maior é 

esperado a partir do momento que se aumenta a quantidade de prata. No entanto, a capacidade 

osteocondutora do filme de fosfato de cálcio poderia ser reduzida devido ao esgotamento de 

íons de cálcio em decorrência da troca entre Ca e Ag. Assim, controlar as quantidades de íons 

de prata e determinação da razão Ag / Ca são muito importantes para o efeito desejado, pois 

os autores constataram que as amostras que continham menor concentração de prata tiveram, 

praticamente, o mesmo efeito antimicrobiano comparadas às com maior concentração de 

prata. 

 Então, dessa forma é possível que tratamentos superficiais que geram um 

recobrimento com densidade e homogeneidade maior possam ter um melhor efeito bacteriano 

quando capacitados para isso. 
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5.3 Considerações Finais 

 

 Vários trabalhos estão sendo feitos em torno do objetivo de obter um biomaterial que 

reúna em si propriedades que o tornam semelhante ao órgão que está sendo substituído. 

Existem muitos métodos que auxiliam o recobrimento de tais materiais, porém, este trabalho 

tentou oferecer algumas sugestões ou direções para pesquisas que possibilitariam um melhor 

direcionamento para o uso do recobrimento de hidroxiapatita dopada com prata sobre a 

superfície do titânio. 

 No entanto, ainda são necessários estudos aprofundados acerca da inserção da prata na 

hidroxiapatita, as possíveis aplicações e seus métodos, assegurando que o mesmo satisfaça as 

demandas listadas como essenciais para sua aplicação. 

 Devido à baixa atividade da superfície do titânio, é interessante propiciar uma camada 

intermediária na sua superfície, por meio do tratamento com solução alcalina, que favorece a 

nucleação dos fosfatos de cálcio e apresenta excelente aderência com o substrato e a apatita 

precipitada. 

 A identificação dos recobrimentos obtidos por meio biomimético é uma etapa 

criteriosa, uma vez que os fosfatos de cálcio apresentam propriedades semelhantes, o que 

dificulta a sua caracterização. Como exemplo, foi citado a similaridade na localização dos 

planos cristalinos da HA e OCP identificados por meio da técnica de DRX. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 Com os resultados obtidos durante a realização deste trabalho pode-se concluir que: 

 Houve formação de uma camada de apatita, com aspectos de glóbulos, sobre a 

superfície do Ticp. 

 O método de recobrimento biomimético se mostrou efetivo para a obtenção da camada 

de hidroxiapatita. 

 Os tratamentos de superfície com NaOH favoreceram a obtenção da camada de apatita 

sobre a superfície. 

 A superfície tratada com NaOH e posterior tratamento térmico a 600ºC (tratamento 

T3) possibilita a formação de uma camada de hidroxiapatita mais homogênea. 

 Foi possível dopar a camada de hidroxiapatita utilizando a solução de AgNO3 para os 

diferentes tratamentos superficiais utilizados, confirmado pelas técnicas de DRX, FTIR e 

MEV. 

 Após a dopagem com a Ag foi possível observar que além de se observar a formação 

de uma fase de Ag4P2O7 também a presença da fase β – TCP, em decorrência da substituição 

de íons Ag por íons Ca2+.  

 As amostras submetidas aos tratamentos T2 e T3 com imersão em solução de Ag com 

20ppm apresentaram, praticamente, o mesmo efeito antimicrobiano comparadas às com 

100ppm de Ag. 

 A partir da concentração de 20ppm de Ag as amostras recobertas apresentam 

características antibacterianas e as amostras referentes aos tratamentos superficiais T2 e T3 

nessa concentração são efetivas contra os dois tipos de bactérias (Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli). Para a amostra referente ao tratamento T1 só foi possível observar esse 

comportamento quando a concentração passou de 20ppm para 100ppm. 
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