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Resumo  

O osso é um tecido vivo, dinâmico capaz de se remodelar continuamente, no entanto, podem 

surgir fatores que levam à perda do estado de homeostasia proporcionando um ambiente 

infecioso. A osteomielite é uma infeção óssea, causada por uma diversidade de 

microrganismos sendo a bactéria Staphylococcus aureus (S.aureus) o patogénio 

frequentemente envolvido. Atualmente, o tratamento standard consiste numa cirurgia 

inicial para remover o tecido ósseo infetado, seguida da administração intravenosa de um 

antibiótico, sendo a vancomicina o mais amplamente utilizado. No entanto, este tratamento 

apresenta vários inconvenientes como a necessidade de pelo menos duas intervenções 

cirúrgicas, internamento do paciente várias semanas para administração intravenosa do 

antibiótico e cerca de 40 % de recorrência da doença. Uma estratégia ideal para o 

tratamento da osteomielite será a libertação localizada e controlada de um antibiótico e, 

simultaneamente, a indução da regeneração do tecido ósseo. Na sequência de resultados 

preliminares dentro do grupo de investigação, este trabalho visou a produção e caraterização 

de um biocompósito de nanohidroxiapatite (nanoHA)/colagénio, na forma de grânulos, para 

libertação local e controlada de um antibiótico e posterior regeneração óssea. Foi ainda 

estudada a influência da temperatura de sinterização da nanoHA, a 830 ºC e 1050ºC, nas 

propriedades dos grânulos.  

A libertação de vancomicina dos grânulos, foi inicialmente elevada seguida de uma 

libertação sustentada durante 19 dias, com valores sempre acima do MIC para a S. aureus 

resistente à meticilina (MRSA), o que indica ser um perfil de libertação adequado para o 

tratamento da osteomielite. Através do ensaio de bioatividade da vancomicina, foi ainda 

demonstrado que os níveis de vancomicina libertada dos grânulos foi capaz de inibir 

totalmente o crescimento da estirpe MRSA, habitualmente encontrada em pacientes com 

osteomielite.  

Os grânulos sinterizados às diferentes temperaturas apresentam macro, micro e 

nanoporosidade. No entanto, à temperatura de sinterização de 830 ºC comparativamente 

com a de 1050 ºC, demonstraram maior nanoporosidade, o que se reflete numa maior área 

superficial e consequentemente uma maior libertação de vancomicina. Em contrapartida, os 

de 1050ºC, apresentam maior macroporosidade, interconetividade, maior resistência 

mecânica e integridade dos grânulos com concentrações de vancomicina libertadas capazes 

de erradicar as bactérias. Desta forma, os grânulos sinterizados a 1050 ºC reúnem as 

melhores caraterísticas o que indicam ser os mais adequados em casos de osteomielite. 

 

Palavras-Chaves: osteomielite, MRSA, vancomicina, nanohidroxiapatite, colagénio, 

biocompósito 
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Abstract  

Bone is a dynamic living tissue capable of undergoing continuous remodelling. However some 

factors may arise that might lead to loss of its homeostasis and generate an infectious 

environment. Osteomyelitis is a bone infection caused by a diversity of micro-organisms 

being the bacterium Staphylococcus aureus, the most commonly found pathogen associated 

to this disease. At present, the standard procedure to treat this clinical situation includes a 

first surgery to promote the removal and debridement of the infected tissue and the parental 

administration of an antibiotic, with Vancomycin being one of the most common choices due 

to its efficacy with respect to S.aureus.  However, there are a number of flaws in this clinical 

approach, such as the need for minimum two surgeries, the patient must stay in hospital 

several weeks for intravenous administration of the drug and a 40% probability of recurrence. 

An ideal strategy for the treatment of Osteomyelitis should combine the local and controlled 

release of the antibiotic and the induction of bone regeneration. Following preliminary 

results obtained within our research group, the present work focused on the production and 

characterisation of a nanohydroxyapatite/collagen biocomposite presented as granules, to 

act as an adequate scaffold for controlled release of an antibiotic and subsequent bone 

regeneration.  

Heparinized nanoHA/collagen granules were obtained, capable of locally releasing 

vancomycin in a controlled manner. The influence of the sintering temperature for nanoHA, 

at 830 ºC and 1050ºC, on the granules properties was also assessed. 

Granules presented vancomycin release profiles with high initial bust followed by sustained 

release for 19 days, always above MIC for methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 

thus indicating to be adequate for osteomyelitis treatment. Besides, through vancomycin 

bioactivity tests, it was shown that the released vancomycin could totally inhibit MRSA 

growth, the most common type of pathogen found in osteomyelitis. 

Granules sintered at those two temperatures present macro- micro- and nanoporosity. 

However sintering at 830ºC, when compared to that at 1050ºC, generated higher levels of 

nanoporosity, thus reflecting on higher actual surface area values and therefore on higher 

degree of vancomycin being released. 

On the other hand after sintering at 1050ºC, granules showed to have higher macroporosity 

and interconnectivity, better mechanical strength, better granules integrity and still 

presenting values for vancomycin release capable of adequately rule out those bacteria. 

Therefore the granules sintered at 1050ºC meet the best characteristics proving to be the 

most adequate for osteomyelitis treatment. 

 

Keywords: osteomyelitis, MRSA, vancomycin, nanohydroxyapatite, collagen, biocomposite 
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Capítulo 1: Introdução 

1.1 Tecido ósseo 

O osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico. É altamente vascularizado, enervado e é 

também capaz de se renovar/remodelar e de reparar fraturas ou lesões. Assim sendo, este 

tecido tem capacidade de se regenerar sem deixar cicatriz. No entanto, se o tecido ósseo 

apresentar um defeito acima do tamanho crítico, torna-se impossível a auto-regeneração do 

tecido (1, 2). Este órgão estrutural do corpo humano é constituído por: tecido ósseo, a 

cavidade medular que hospeda a medula óssea e um tecido envolvente denominado 

periósteo (3).  

A principal função do osso é fornecer suporte estrutural ao corpo e permitir a movimentação 

dos seres humanos. No entanto, possui outras funções essenciais: permite a proteção dos 

órgãos internos, como cérebro, espinal medula e órgãos torácicos; atua como complemento 

para os músculos, ligamentos e tendões, suportando a contração muscular. Assegura também 

a hematopoiese, processo de produção de glóbulos vermelhos através da medula óssea e 

mantém o equilíbrio do pH. Funciona como um reservatório de vários iões, principalmente 

de cálcio e fosfato, essenciais para muitos processos fisiológicos (2-4). O tecido adiposo 

também é armazenado nas cavidades dos ossos, se for necessário, os lípidos são libertados 

no sangue e utilizados por outros tecidos como fonte de energia (1).  

O osso é constituído pela matriz extracelular e células ósseas. Estas células produzem a 

matriz óssea, mantêm-se aprisionadas dentro desta e decompõem-na para que uma nova 

matriz possa substituir a antiga. A composição da matriz óssea é responsável pelas 

caraterísticas deste tecido (1, 4).  

 

1.1.1 Composição da matriz óssea 

O osso é um material compósito natural, é constituído por materiais orgânicos e inorgânicos 

(5). A porção inorgânica da matriz óssea, com cerca de 60-70% do seu peso em seco, é 

composta principalmente por iões de cálcio e fosfato, juntamente com outros iões, incluindo 

bicarbonato, citrato, magnésio, sódio e potássio. O cálcio e o fosfato existem basicamente 

sob a forma de cristais de apatite natural, de composição próxima, mas não estequiométrica, 

da hidroxiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), mas o fosfato de cálcio também está presente sob uma 

forma amorfa, e vários outros iões podem substituir parcialmente o ião cálcio, o ião fosfato 

e o ião hidroxilo, com a composição (Ca10-X(PO4)6-y(OH)2-Z). Os cristais de hidroxiapatite 

(aproximadamente 10-50 nm de comprimento, 25 nm de largura e 1,5 a 3 nm de espessura) 

estão dispostos de modo ordenado ao longo das fibras de colagénio, como se verifica na 
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Figura 1. Estão depositados ao longo das regiões lacunares das fibrilas de colagénio, mas 

também estão presentes ao longo das regiões de sobreposição (4, 6).  

O material orgânico, com 25-30% do peso em seco, consiste principalmente em colagénio do 

tipo I e proteoglicanos. O restante peso do osso é devido à água, 5-10%. O colagénio é fibroso, 

resistente, flexível e dá ao osso flexibilidade e resiliência (5). É uma proteína formada por 

uma tripla hélice, composta pela sequência de aminoácidos “Glicina – X – Y”, na qual X e Y 

são frequentemente prolina ou hidroxiprolina. As moléculas de colagénio estão dispostas em 

paralelo umas às outras e formam lacunas de 40 nm entre cada molécula, onde pequenos 

cristais de hidroxiapatite podem crescer. A mineralização começa nas zonas lacunares e 

estende-se pelos espaços intermoleculares, resultando em fibrilas mineralizadas. As 

moléculas de colagénio dentro das fibrilas apresentam ligações cruzadas (crosslinking). O 

diâmetro das fibrilas de colagénio varia numa gama de 20 a 40 nm, correspondendo a 200 a 

800 moléculas de colagénio em cada fibrila (7). Tanto o tamanho como a orientação dos 

cristais de hidroxiapatite distribuídos no colagénio, bem como a relação estrutural entre os 

dois são fatores determinantes para a resistência e resiliência do osso (6).  

 

 

Figura 1 – Estrutura hierarquizada do osso. Adaptada de Ulrike Wegst (8). 
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1.1.2 Macroestrutura 

Os diferentes ossos do corpo apresentam variações nas propriedades e estrutura. A estrutura 

de todos os ossos a nível macroscópico pode ser dividida em dois tipos distintos de tecidos 

ósseos: cortical ou compacto e esponjoso ou trabecular, como demonstra a Figura 1 e 2. O 

tecido ósseo compacto é denso e está situado na estrutura externa do osso. A parte interna 

consiste no tecido ósseo esponjoso, porção porosa que reveste a cavidade medular (1, 5).  O 

osso esponjoso situa-se maioritariamente nos ossos longos, é constituído por placas de osso 

finas, denominadas trabéculas ósseas, que são ramificadas e se estendem desde a superfície 

interna do tecido ósseo compacto até à cavidade medular. As trabéculas consistem em 

arranjos regulares de lamelas que contêm lacunas onde se localizam os osteócitos e são 

revestidas por uma camada de células que contém osteoblastos e alguns osteoclastos, como 

se verifica na Figura 2. As cavidades existentes entre as trabéculas estão preenchidas com 

medula óssea e vasos sanguíneos. Existem dois tipos diferentes de medula óssea, medula 

óssea vermelha, na qual se formam as células sanguíneas e medula óssea amarela constituída 

principalmente por tecido adiposo (1, 4).  

O osso compacto consiste principalmente em Sistemas de Havers ou osteons, unidades 

estruturais cilíndricas, como é possível observar na Figura 2. Cada osteon possui fibras de 

colagénio organizadas em lamelas que estão dispostas em cilindros concêntricos em torno 

de canais neurovasculares chamados canais Haversianos. Normalmente o diâmetro dos 

osteons varia de 100 a 400 µm e contêm cerca de 30 lamelas. Os canais haversianos centrais 

dos osteons apresentam um diâmetro médio de 50 µm, contêm vasos sanguíneos que 

fornecem nutrientes para as células nervosas e células ósseas nomeadamente osteócitos que 

estão localizados nas lacunas entre os anéis lamelares. Os canais comunicam entre si, com 

a cavidade medular e com a superfície externa do osso por meio de canais vasculares, 

denominados canais de Volkmann (canais perfurantes), os quais se situam oblíqua ou 

perpendicularmente ao eixo dos osteons. Estes distinguem-se dos de Havers por não 

apresentarem lamelas ósseas concêntricas (1, 9).  

A superfície externa do osso é revestida por uma membrana de tecido conjuntivo, não 

mineralizado, denominado periósteo, constituído por uma camada fibrosa externa de 

colagénio denso e irregular, vasos sanguíneos e nervos e uma camada celular interna 

constituída por células osteoprogenitoras e osteblastos. As cavidades medulares no interior 

do osso são revestidas por uma membrana fina de tecido conjuntivo, denominada endeósteo 

(1, 4).  
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Figura 2 – Esquema representativo dos constituintes do osso: osso compacto, osso esponjoso incluindo os 

osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, a sua localização e organização das lamelas. Adaptada de Mescher (10). 

 

1.1.3 Células ósseas 

As células ósseas são divididas em quatro classes, das quais as três primeiras: células 

osteoprogenitoras, osteoblastos e osteócitos pertencem à mesma linhagem, enquanto que a 

quarta classe, os osteoclastos, derivam dos percursores dos monócitos. Além das diferentes 

origens, cada tipo de célula possui diferentes funções (4). 

 

1.1.3.1 Células Osteoprogenitoras 

As células osteoprogenitoras são derivadas das células estaminais mesenquimais e estão 

localizadas na camada celular interna do periósteo e no endósteo (membrana que reveste 

as cavidades medulares). As células osteoprogenitoras podem multiplicar-se por mitose e 
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são capazes de se diferenciar em osteoblastos, desempenhando um papel importante no 

crescimento ósseo (1, 4, 11).  

 

1.1.3.2 Osteoblastos 

Os osteoblastos são derivados de células osteoprogenitoras e a diferenciação ocorre sob a 

influência da família de proteínas morfogénicas ósseas (BMP) e do fator de transformação 

de crescimento beta (TGF-β). Localizam-se na superfície do tecido ósseo numa disposição 

semelhante a uma camada de células de formato cúbico a colunar. Os osteoblastos são as 

células responsáveis pela formação do osso, produzindo as proteínas orgânicas da matriz, 

como o colagénio, glicoproteínas e proteoglicanos. Estas células são capazes de concentrar 

iões de cálcio e fosfato e consequentemente formar cristais de hidroxiapatite, participando 

na mineralização da matriz. Embora a maior parte da matriz se mineralize, é também 

formada uma camada fina de matriz óssea não mineralizada, denominada osteoide. 

Adicionalmente, os osteoblastos produzem proteínas tais como osteocalcina, osteopontina, 

osteonectina e a sialoproteína óssea, responsáveis pela mineralização óssea. Mas também 

produzem fatores de crescimento e fatores de reabsorção óssea, entre eles: RANKL (ligante 

do recetor ativador do fator nuclear kapa B) e M-CSF (fator que estimula colónias de 

macrófagos). Os osteoblastos possuem recetores para a hormona da paratireoide (PTH), que 

regula a concentração de cálcio no sangue. 

As membranas plasmáticas dos osteoblastos são ricas na enzima fosfatase alcalina (ALP). 

Durante a formação ativa do tecido ósseo, as células osteoblásticas segregam elevados níveis 

de ALP, aumentando assim os níveis desta no sangue. Consequentemente, o nível da ALP no 

sangue é geralmente usado como indicador durante a formação do tecido ósseo (4, 11). 

A ossificação é a formação do osso por osteoblastos, e ocorre por crescimento aposicional 

na superfície do osso ou cartilagem já existente. Desta forma, os osteoblastos situados 

abaixo do periósteo bem como a matriz por eles produzida cobrem a superfície do osso 

preexistente formando um ambiente para as células e os seus processos metabólicos (1). 

 

1.1.3.3 Osteócitos 

Assim que o osteoblasto é circundado pela matriz óssea secretada passa a ser chamado de 

osteócito. A matriz deposita-se ao redor do corpo da célula e dos seus prolongamentos, 

formando assim as lacunas e os canalículos. Deste modo, os osteócitos são células ósseas 

maduras derivadas de osteoblastos que ficaram aprisionadas dentro das suas lacunas. Cada 

lacuna contém apenas um osteócito. Nos canalículos, os prolongamentos dos osteócitos 

estabelecem contacto através de junções comunicantes por onde passam moléculas e iões 

de um osteócito para o outro. Os canalículos também contêm fluido extracelular que 
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constitui uma via de transporte de nutrientes entre os vasos sanguíneos e os osteócitos. 

Tornam-se relativamente inativos, quando comparados com a maioria dos osteoblastos, no 

entanto são necessários para a manutenção da matriz óssea (1, 4, 11).  

 

1.1.3.4 Osteoclastos 

Os osteoclastos, são células de grande dimensão (150 µm de diâmetro), multinucleadas (até 

50 núcleos), e são responsáveis pela reabsorção óssea (4). Originam-se pela fusão de 

monócitos derivados de células estaminais hematopoiéticas, compartilham um ancestral 

comum com os macrófagos, dentro da linhagem de granulócitos-macrófagos, mas 

subsequentemente seguem uma via distinta de diferenciação. Estas células residem em 

contacto direto com a superfície óssea em baias de reabsorção (lacunas de Howship) (9).  

Os osteoclastos segregam protões (H+) que criam um ambiente ácido e provocam a 

descalcificação da camada superficial do osso. Adicionalmente, segregam enzimas, tais 

como a colagenase que degradam a matriz orgânica do osso. Posteriormente transportam os 

resíduos orgânicos e inorgânicos resultantes da degradação da matriz óssea para o líquido 

extracelular (1, 9). Fatores que estimulam os osteoclastos a realizar a reabsorção óssea 

incluem sinais provenientes de osteoblastos, citocinas de outras células (macrófagos e 

linfócitos) e fatores transportados pelo sangue (hormona da paratireoide). Os osteoclastos 

possuem numerosos recetores, entre eles, recetores para a calcitonina, responsável pela 

redução da atividade osteclástica (9).  

 

1.1.4 Remodelação óssea 

A remodelação óssea consiste em processos contínuos de formação e reabsorção óssea 

(Figura 3). Existe um balanço entre as atividades dos osteoblastos e dos osteoclastos. 

Inicialmente os osteoclastos decompõem a matriz óssea formando um túnel, onde vasos 

sanguíneos começam a crescer, de seguida os osteoblastos movem-se para o interior deste 

e depositam uma camada de osso na parede do mesmo, formando uma lamela concêntrica. 

Posteriormente, lamelas concêntricas adicionais preenchem o túnel do exterior para o 

interior, assim são criadas novas matrizes lamelares e no centro forma-se o canal central 

que contém os vasos sanguíneos. A aplicação de cargas mecânicas no osso aumenta a 

atividade dos osteoblastos, isto é, aumenta a formação do tecido ósseo. Portanto, a 

quantidade de tensão aplicada no osso é um dos fatores que influencia a remodelação óssea 

(1, 9).  
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Figura 3 – Remodelação óssea. Adaptada de Stepién (12). 

 

 

1.1.5 Propriedades mecânicas do osso 

Do ponto de vista mecânico, o osso comporta-se como um compósito bifásico de materiais 

orgânicos e inorgânicos, os componentes inorgânicos conferem-lhe rigidez, os orgânicos 

fornecem resiliência ao osso, tornando-o menos frágil para que possa resistir melhor à 

fratura (5, 13).  

Em diversas atividades do quotidiano o osso humano tem várias funções mecânicas e como 

tal está sujeito a diferentes tipos de cargas, incluindo compressão, tração, flexão e torção. 

Assim as suas propriedades mecânicas podem ser determinadas, por exemplo, pela 

realização de testes de tração uniaxiais. Quando a carga a que o osso está sujeito é 

convertida em tensão e deformação, a relação entre estes dois parâmetros pode ser 

representada pela curva tensão-deformação. O módulo de elasticidade é dado pela 

inclinação da curva na região elástica e proporciona a medida da rigidez do osso, a área sob 

a curva mede a quantidade de energia necessária para provocar a fratura do material, 

propriedade denominada tenacidade. A curva também permite conhecer a tensão máxima 

que o osso suporta e o ponto de fratura (5, 13). Na Figura 4 está representada a curva típica 

de tensão-deformação para um osso compacto e trabecular para as diferentes densidades, 

onde é possível verificar que apresentam propriedades mecânicas distintas. O osso compacto 

é mais denso, mais resistente e mais rígido que o osso esponjoso, contudo é mais frágil. No 

entanto, o osso esponjoso, menos denso, pode suportar um nível de tensão de 50 MPa e 

devido à sua estrutura porosa absorve elevada quantidade de energia antes de fraturar (5). 
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Figura 4 – Curva tensão-deformação do osso cortical e trabecular (5). 

 

 

As propriedades mecânicas do osso cortical são influenciadas pela quantidade e disposição 

do componente mineral e orgânico, principalmente pelo facto dos osteons e/ou das fibras 

de colagénio se orientarem ao longo do eixo longitudinal do osso, mas também pelo facto 

de estarem enroladas. Esta heterogeneidade contribui para o comportamento anisotrópico 

que o osso apresenta, pois observa-se que as propriedades mecânicas são diferentes nas 

direções longitudinal e transversal (7, 14). Smith WF et al. apresentou testes de tração 

uniaxial em amostras de osso cortical do fémur humano em várias orientações resultando 

diferentes curvas tensão-deformação, como demonstra a Figura 5. A amostra alinhada com 

o eixo longitudinal (L) apresentou uma maior rigidez, resistência e ductilidade, enquanto a 

amostra transversal ao eixo longitudinal (T) apresentou módulo de elasticidade, resistência 

e ductilidade menores. De um modo geral, pode-se afirmar que os ossos são mais fortes e 

rígidos no sentido longitudinal no qual geralmente são submetidos durante as atividades 

diárias normais (5). 

Além disso, os ossos resistem mais à compressão do que à tração. Por exemplo, o osso 

cortical tem uma resistência à tração de 130 MPa e uma resistência à compressão de 190 

MPa, o mesmo acontece para o osso esponjoso sob tração e compressão (5). 
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Figura 5 – Curvas tensão-deformação de amostras de um osso cortical com várias orientações ao longo do osso 
demonstrando o seu comportamento anisotrópico natural. Adaptada de Smith (5). 

 

1.2. Osteomielite 

1.2.1 Patologia 

A osteomielite é uma infeção óssea causada por diferentes microrganismos, tais como 

bactérias e fungos. A infeção pode ser limitada a uma única parte do osso ou pode envolver 

várias regiões como medula, córtex, periósteo e os tecidos moles envolventes. É considerada 

uma infeção extremamente grave que pode levar à destruição e necrose do osso (15, 16). 

A osteomielite afeta aproximadamente 150 milhões de pessoas em todo o mundo e 8,5 

milhões nos EUA e Europa (17).  

A osteomielite pode ser classificada pelo mecanismo de infeção e assim distinguem-se três 

tipos. Osteomielite hematogénica é caraterizada pela propagação das bactérias através da 

corrente sanguínea. Esta infeção resulta de um organismo presente no sangue. Manifesta-se 

normalmente nas vértebras dos adultos e na tíbia e fémur das crianças (16, 18). Osteomielite 

devida a um foco contíguo de infeção, também denominada propagação bacteriana de uma 

fonte de contaminação contínua, pode ocorrer após traumatismo ou cirurgia, por exemplo, 

para inserção de uma prótese articular. Isto implica uma infeção inicial que posteriormente 

se estende até ao osso. Pode ocorrer em qualquer idade e envolver qualquer osso (16). 

Osteomielite secundária decorrente de insuficiência vascular ocorre predominantemente em 

pessoas com diabetes e segue uma infeção nos tecidos adjacentes do pé (nomeadamente as 

úlceras dos pés dos diabéticos) que se propaga até ao osso (16). 

A osteomielite também pode ser classificada como aguda ou crónica, de acordo com a 

duração e complicações associadas à infeção. A osteomielite é aguda se se manifesta dias 

ou poucas semanas após o inicio da infeção, e se não provoca destruição óssea, ou seja, é 
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capaz de ser debelada apenas com antibióticos. Contrariamente, a osteomielite é 

considerada crónica se for verificada infeção durante meses ou até mesmo anos, e é 

caraterizada pela persistência dos microrganismos, e pode levar à necrose do osso e até à 

septicémia e/ou morte do paciente (16).  

Os sintomas da osteomielite aguda e crónica são semelhantes e podem incluir febre de 38˚C 

ou superior, dor óssea que muitas vezes pode ser intensa, inchaço e sensação de calor na 

área afetada (19). 

Relativamente à etiologia, os microrganismos causadores da osteomielite dependem da 

idade e da situação clinica do paciente. O agente patogénico mais frequentemente envolvido 

na infeção é a bactéria Staphylococcus aureus (S.aureus), sendo a principal causa de 

osteomielite hematogénica aguda e crónica em adultos e crianças (20). 

Nos adultos, S.aureus é o patogénio mais comum em infeções ósseas e articulares. S.aureus 

resistente à meticilina (MRSA) é, cada vez mais frequentemente isolado de pacientes com 

osteomielite. Nos casos de osteomielite crónica que podem ser causados por infeção 

contígua, também podem ser isolados Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens e Escherichia coli (20). 

 

1.2.2 Tratamento Corrente 

A osteomielite aguda, se for precocemente diagnosticada, pode ser tratada com sucesso 

recorrendo a antibióticos durante pelo menos quatro a seis semanas. Durante o tratamento, 

dependendo do estado clínico do paciente, este poderá tomar o antibiótico por 

administração oral ou, noutros casos, por administração intravenosa (17, 19). 

No caso de osteomielite crónica, esta origina mudanças irreversíveis no osso e não pode ser 

tratada apenas com antibióticos, sendo necessário a combinação de antibióticos e cirurgia 

(19). O tratamento standard consiste numa cirurgia para o desbridamento ósseo, de modo a 

que todo o osso e o tecido envolvente infetado seja removido e com administração 

intravenosa de antibiótico. Frequentemente é necessária mais que uma cirurgia para o 

tratamento da infeção (17, 19, 21) O desbridamento pode originar um espaço vazio no osso 

que necessita de ser preenchido, por exemplo, com um substituto ósseo (19, 22). 

 

1.2.2.1 Antibiótico  

O tratamento da osteomielite requer uma terapia antibiótica apropriada com antibiótico que 

depende do tipo de bactéria identificada. A seleção do antibiótico deve ser determinada, se 

possível, pelos resultados de culturas microbiológicas e testes de suscetibilidade a 

antibióticos. Na ausência de tais informações, devem ser administrados antibióticos de 

amplo espectro, pois estes têm a capacidade de erradicar diversos microrganismos, no 
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entanto, podem apresentar a desvantagem de não ser o mais específico ou até mesmo de 

ser prejudicial (20). 

Existem alguns antibióticos disponíveis para o tratamento da osteomielite e muitas vezes é 

utilizada a combinação de dois antibióticos (dual therapy). Ocasionalmente, a bactéria que 

causou a infeção é resistente aos antibióticos standard e por isso é necessária a utilização 

de antibióticos menos convencionais (19). Um dos antibióticos mais amplamente utilizado 

por ser eficaz contra a S.aureus é a vancomicina, um glicopéptido importante no tratamento 

de infeções graves, nomeadamente as causadas por bactérias Gram-positivas, incluindo a S. 

aureus resistente à meticilina (MRSA)(23). Estas bactérias possuem uma parede celular 

constituída por peptidoglicano, sendo que a vancomicina interfere na sua síntese levando à 

morte da bactéria (24). 

O tratamento atualmente recomendado para a osteomielite causada pela S. aureus, é uma 

administração parenteral e prolongada de penicilina ou vancomicina (16). No entanto, o 

facto de o antibiótico ser administrado via sistémica apresenta vários inconvenientes. 

Quando administrado sistemicamente, apenas uma pequena fração do antibiótico irá atuar 

no local infetado e consequentemente serão necessárias elevadas doses para atingir 

eficazmente a área da infeção óssea (25). A administração sistémica de antibióticos também 

envolve toxicidade sistémica e alta incidência de resistência aos antibióticos (26). Por outro 

lado, a administração durante longos períodos, requer uma permanência prolongada no 

hospital o que implica custos muito elevados. A administração parenteral envolve o uso de 

cateteres, que possui riscos e complicações associados a infeções (16).  

Tendo em conta a gravidade da doença, a toxicidade do antibiótico e o elevado insucesso da 

terapia sistémica, é cada vez mais necessário desenvolver sistemas de libertação local de 

fármacos (25). 

 

1.2.4 Sistemas de libertação de fármacos 

A libertação localizada e controlada de antibióticos na região infetada desempenha um papel 

importante na resolução dos problemas mencionados anteriormente e na obtenção de 

elevadas concentrações de antibióticos no local da infeção, mantendo os níveis sistémicos 

baixos (25).  

A libertação localizada de antibióticos para erradicar infeções durante um tempo prolongado 

possui numerosas vantagens em relação à administração do antibiótico por via sistémica, 

nomeadamente a possibilidade de aplicação de uma dose mais baixa de antibiótico, evitando 

exceder o nível de toxicidade do fármaco, menor suscetibilidade para promover resistência 

a antibióticos e capacidade de libertação controlada a longo prazo para diferentes fármacos 

com diferentes cinéticas (27).  
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Os sistemas de libertação controlada de fármacos apresentam vantagens, como a 

manutenção dos níveis do fármaco dentro de um intervalo desejado, redução do número de 

administrações do fármaco e o aumento da sua vida útil. Estes sistemas devem permitir um 

perfil de libertação no tempo, que permita que o nível de fármaco permaneça entre um 

valor máximo, que pode representar um nível tóxico e um valor mínimo, abaixo do qual o 

fármaco não é eficaz (28).    

Para que os sistemas de libertação de fármacos sejam eficazes é necessário manter um perfil 

de libertação controlada durante um certo tempo. Se a dose total de antibiótico é libertada 

rapidamente, pode não erradicar as bactérias. Por outro lado, se a libertação for muito lenta 

a infeção poderá se agravar. Além disso, se os níveis de antibiótico forem mantidos abaixo 

do MIC (concentração mínima inibitória), pode induzir resistência bacteriana. Sendo assim, 

para o tratamento de infeções ósseas, o perfil de libertação adequado deve apresentar 

inicialmente uma taxa de libertação elevada (mas abaixo do nível de toxicidade) e de seguida 

uma libertação sustentada para uma completa eliminação do agente patogénico (29). 

Atualmente ainda é um desafio para os investigadores desenvolver determinados perfis de 

libertação de fármacos pois depende de vários fatores como o antibiótico, a sua dosagem e 

a aplicação.  

Têm vindo a ser desenvolvidas estratégias de libertação localizada de antibióticos a partir 

de materiais de substituição óssea. Os materiais vulgarmente utilizados como veículos para 

a libertação localizada de antibióticos para o tratamento da osteomielite são esferas de 

polimetilmetacrilato (PMMA), no entanto este polímero não é biodegradável e, portanto, 

exige uma segunda intervenção cirúrgica para a sua remoção após a conclusão da libertação 

do antibiótico (30, 31). Recentemente, têm sido utilizados materiais biodegradáveis, tais 

como vidro bioativo, hidroxiapatite (por exemplo produto comercial Cerament), no entanto 

estes últimos não são suficientemente porosos para promover o crescimento de novo osso 

(17). Quer os materiais não-biodegradáveis quer biodegradáveis libertam antibiótico em 

concentrações que excedem as concentrações mínimas inibitórias (MICs) para os agentes 

patogénicos mais comuns envolvidos na osteomielite sem causar quaisquer efeitos sistémicos 

adversos (31). 

Uma estratégia ideal para o tratamento da osteomielite seria a combinação de um material 

capaz de libertar de forma localizada e sustentada o fármaco e, subsequentemente induzir 

a regeneração do tecido ósseo. Material este constituído por um polímero natural e um 

cerâmico de forma a mimetizar a composição do tecido ósseo natural. 
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1.3. Biocompósitos de hidroxiapatite e colagénio 

1.3.1 Hidroxiapatite 

Apesar dos fosfatos de cálcio existirem naturalmente no corpo, nomeadamente na porção 

inorgânica do osso, também ocorrem na natureza como minerais e podem ser sintetizados 

em laboratório (3). 

Os fosfatos de cálcio têm sido amplamente utilizados em medicina e odontologia 

principalmente para aplicações ósseas, devido à sua semelhança com a composição do osso 

mineral e à elevada biocompatibilidade (32). O substituto ósseo ideal deve ser biocompatível 

e gradualmente substituído por novo tecido ósseo, além de possuir capacidade osteoindutora 

(33).  

Os fosfatos de cálcio provaram ser substitutos ósseos muito eficientes em diversas 

aplicações, como na utilização simultânea como substituto ósseo e veículo de libertação de 

fármacos (32). Possuem propriedades adequadas a sistemas de libertação de fármacos, tais 

como antibióticos, analgésicos, anticancerígenos, anti-inflamatórios e fatores de 

crescimento (32, 34, 35). Existem várias fases de fosfato de cálcio classificadas através da 

razão molar entre os átomos de cálcio e fósforo (razão Ca/P), a qual varia de 0,5 a 2,0, 

conforme mostra a Tabela 1 (3, 33).  

O interesse na utilização de fosfatos de cálcio como biomateriais tem vindo a aumentar, mas 

apenas alguns compostos são úteis para a implantação no corpo, uma vez que tanto a 

solubilidade como a velocidade de hidrólise aumentam numa proporção decrescente de 

cálcio para fósforo. Driessens (1983) afirmou que os compostos com uma razão Ca/P inferior 

a 1:1 não são adequados para implantação biológica (3). 

 

Tabela 1 – Tipos, fórmula química e relação Ca/P dos fosfatos de cálcio (33). 

 

  

Um dos fosfatos de cálcio mais utilizados na regeneração óssea é a hidroxiapatite (HA), 

devido à sua semelhança com a porção mineral do tecido ósseo humano, quer na composição 
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como na morfologia. A HA tem como composição química Ca10(PO4)6(OH)2. Apresenta uma 

estrutura cristalina hexagonal (Figura 6) e pertence ao grupo espacial P63/m (caraterizado 

por um eixo c de 6 unidades perpendicular a 3 eixos equivalentes com ângulos de 120º entre 

si), sendo as dimensões da célula cristalina, a = b = 9,42 Å e c = 6,88 Å (36, 37). A célula 

unitária da HA possui 10 iões Ca2+, seis grupos PO4
3- e dois grupos OH- (37), apresentando 

uma razão estequiométrica Ca/P de 1,67 Tabela 1, muito idêntica à apatite óssea (36, 38, 

39).  

A hidroxiapatite é reabsorvida após um longo período de residência no corpo, o que 

demonstra a elevada biocompatibilidade (38). É o composto de fosfato de cálcio mais estável 

nas condições fisiológicas de temperatura, pH e composição dos fluidos fisiológicos (36, 38).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Estrutura cristalina da hidroxiapatite. Adaptada de Ashley White (37). 

  

A hidroxiapatite é considerada uma substância osteocondutora e bioativa, uma vez que 

forma uma forte ligação química com o tecido ósseo do hospedeiro. Desta forma, quando 

implantada, cria condições para a formação óssea e o crescimento ósseo ao longo da sua 

superfície (37, 40).  

O facto de ser bioativa permite ter a capacidade de adsorver muitas moléculas diferentes 

na sua superfície, o que permite que seja utilizada para sistemas de libertação de fármacos 

(33, 34, 36).    

Atualmente, existem vários métodos de produção de substitutos ósseos de HA. Dependendo 

da aplicação específica, pode ser utilizada em diversas formas, como, pós, grânulos, blocos 

densos e porosos e revestimentos finos ou espessos (39, 40). As estruturas porosas têm maior 

área superficial permitindo crescimento ósseo e melhor fixação. Os grânulos porosos são 

benéficos para preenchimento de defeitos ósseos de formas irregulares (40). 

Embora a hidroxiapatite sintética seja parecida com o osso natural e tenha elevada 

bioatividade, as suas propriedades mecânicas são menores. A HA densa apresenta uma 

c 

a 

b 
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resistência à compressão quatro vezes superior à do osso cortical, no entanto demonstra 

uma resistência à tração e tenacidade à fratura significativamente mais baixas (Tabela 2). 

No entanto, deve-se notar que, quer em estudos feitos com HA densa ou HA pura, os valores 

das propriedades mecânicas podem variar devido a diferenças na preparação da amostra e 

nas técnicas de medição. Mesmo assim, a HA não é capaz de atingir as propriedades 

mecânicas do osso natural, e portanto, não deve ser usada na sua forma densa em aplicações 

de elevado suporte de carga (36, 37). Muitos investigadores observaram que a resistência 

mecânica e a resistência à fratura da hidroxiapatite podem ser melhoradas pela utilização 

de técnicas de sinterização. Também o uso de pós cerâmicos à escala nanométrica pode 

melhorar a densificação, devido à elevada área de superfície dos pós nanométricos (36). 

 

Tabela 2 - Comparação das propriedades mecânicas do osso e da hidroxiapatite (37). 

 Osso cortical Osso trabecular HA densa 
 

Resistência à 
compressão 

 (MPa) 

100- 230 2-12 430 – 920 

Resistência de 
rotura à tração 

(MPa) 

50-150 10-20 17- 110 

Tenacidade à 
fratura 

 (MPa m1/2) 

2-12 - 1 
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1.3.1.1 Nanohidroxiapatite 

Apesar da variedade de aplicações da hidroxiapatite, bem como a maioria dos materiais 

cerâmicos, o seu potencial nunca pode ser totalmente utilizado devido à baixa resistência à 

fratura. Os cerâmicos nanocristalinos podem melhorar a inerente fragilidade desses 

materiais (36). Os nanomateriais são materiais cujos principais constituintes têm dimensões 

compreendidas entre 1 e 100 nanómetros. Recentemente a área da nanotecnologia tem sido 

amplamente estudada de forma a ultrapassar as limitações da HA, bem como para produzir 

scaffolds nanoestruturados de maneira a mimetizar os detalhes estruturais e dimensionais 

do osso natural (5, 36, 39) que apresenta nanocristais de HA. A nanoHA sintética apresenta 

similaridade em tamanho, cristalografia e composição química com os tecidos duros, 

portanto é um cerâmico promissor para mimetizar o tecido ósseo (5, 36). A utilização de HA 

à escala nanométrica é vantajosa para a regeneração óssea e para a libertação de fármacos, 

permite melhorar não só as propriedades mecânicas da HA, mas também as propriedades 

biológicas (36). 

Devido às excelentes propriedades como biocompatibilidade, bioatividade e a osteoindução, 

a nanoHA é utilizada na engenharia de tecidos ósseos; materiais para preenchimento de 

defeitos ósseos em cirurgias ortopédicas, maxilofacial e dentária; revestimento de implantes 

ortopédicos e dentários; libertação de fármacos e de genes, entre outras aplicações (5, 36, 

39).    

Adicionalmente, a nanoHA devido ao seu reduzido tamanho e elevada área de superfície, 

permite controlar o tamanho de grão, o tamanho dos poros, a molhabilidade e a adsorção 

de proteínas (41, 42). Estudos revelam que a nanoHA aumenta significativamente a adsorção 

da albumina sérica bovina (BSA), bem como a adesão de osteoblastos em comparação com a 

HA micrométrica (41, 43).  

Laranjeira et al. (40) analisaram grânulos de HA nanoestruturada e HA microestruturada, 

mostrando que os grânulos de HA nanoestruturada apresentaram maior área superficial e 

porosidade do que os microestruturados. Verificaram também que os grânulos porosos 

nanoestruturados proporcionaram um ambiente mais adequado para a adesão e migração 

celular, melhorando a resposta celular. 

Rauschmann et al. (44) avaliaram as propriedades do compósito de nanoHA e sulfato de 

cálcio e analisaram a sua captação e libertação in vitro de vancomicina e gentamicina. A 

elevada porosidade deste compósito revelou uma elevada libertação inicial de antibiótico, 

com um subsequente declínio, assegurando concentrações acima da MIC para as bactérias 

sensíveis à gentamicina e vancomicina, nos primeiros 3 e 4 dias respetivamente (44). Os 

grânulos nanoestruturados de HA podem ser assim considerados uma alternativa promissora 

como matriz biocerâmica para a regeneração óssea e libertação de fármacos (40).  
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1.3.2 Colagénio 

O colagénio é uma proteína estrutural fibrosa, que possui propriedades mecânicas 

interessantes para aplicações no osso, sendo considerado um exemplo de um nanomaterial 

biológico hierárquico. Na Figura 7 é possível verificar a estrutura hierárquica do colagénio 

(45, 46).  

O colagénio desempenha um papel importante em muitos tecidos biológicos como tendões, 

ossos, dentes e cartilagem. Em diversas condições fisiológicas, nas articulações e ossos, o 

colagénio sofre tensões mecânicas significativas (45). As fibras de colagénio são constituídas 

por subunidades de tropocolagénio, formando hélices triplas, cujas cadeias de aminoácidos 

permitem a classificação do colagénio em diferentes tipos, sendo o Colagénio Tipo I, II, III, 

IV os principais (4, 47). O colagénio Tipo I é o mais abundante e mais estudado, constitui 

mais de 90% da porção orgânica do osso e é também um constituinte dos tendões, 

ligamentos, pele e córnea. Na cartilagem existe colagénio Tipo II e nos vasos sanguíneos o 

colagénio Tipo III (48, 49).   

As moléculas de tropocolagénio têm comprimento ≈ 300 nm e diâmetro ≈ 1,5 nm, são 

constituídas por três cadeias polipeptídicas denominadas cadeias α, sendo duas similares 

(cadeias-α1) e uma diferente (cadeia-α2) (Figura 7b) (45, 49, 50).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     
   

 
 
 

 
Figura 7 – Estrutura hierárquica do colagénio. Adapatada de (46); a) Sequência de aminoácidos com a unidade 
repetitiva (Gly–X–Y)n; b)Tropocolagenio c)Tripla hélice d) Modelo proposto por Smith (51). 
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As cadeias entrelaçam-se, formando uma tripla hélice que contém cerca de mil aminoácidos 

(Figura 7c). Um pré-requisito para a estrutura de uma tripla hélice é um resíduo de glicina 

em cada terceira posição das cadeias polipeptídicas, resultando uma unidade repetitiva (Gly-

X-Y)n (Figura 7a). As cadeias α são posicionadas em torno de um eixo central, para que todos 

os resíduos de glicina fiquem no centro da tripla hélice, enquanto que as cadeias laterais 

dos outros aminoácidos ocupam as posições exteriores. As posições X e Y são frequentemente 

ocupadas por prolina (PRO) e hidroxiprolina (HYD) (45, 49, 50). Assim resulta uma proteína 

com 33% Glicina, 12% Prolina e 11% de Hidroxiprolina, cuja estrutura de tripla hélice é 

estabilizada principalmente por ligações de hidrogénio entre os aminoácidos (51). 

Nas extremidades das moléculas de tropocolagénio estabelecem-se ligações cruzadas 

intermoleculares (crosslinking), representadas a vermelho nas fibrilas da Figura 7. Esta 

reticulação confere às fibrilas de colagénio uma grande resistência à tração (45). O modelo 

mais aceite para explicar a organização das fibrilas é o de Smith, neste modelo as moléculas 

de tropocolágeno estão deslocadas um quarto do seu comprimento em relação à molécula 

adjacente, apresentam um vazio entre duas moléculas alinhadas longitudinalmente (gap), 

seguidas de uma região de sobreposição (overlap) destas moléculas (Figura 7d) (51).  

O colagénio é um polímero natural muito utilizado na reparação e engenharia de tecidos, 

sendo o do Tipo I o mais utilizado. Não é tóxico, é facilmente degradado e reabsorvido pelo 

organismo e permite uma boa adesão celular (48). Além disso, a excelente 

biocompatibilidade devido às suas caraterísticas biológicas, como a biodegradabilidade e a 

baixa antigenicidade (agente capaz de estimular e formar anticorpos) fazem do colagénio 

um biomaterial muito eficiente em várias aplicações médicas. Apresenta melhores 

propriedades em comparação com muitos polímeros sintéticos ou naturais, que o tornam um 

biomaterial vantajoso (52). O principal motivo para a utilização do colagénio nas aplicações 

biomédicas é a sua capacidade de formar fibras com elevada resistência e estabilidade 

devido à sua auto-agregação e reticulação (53). É bastante utilizado para a substituição de 

pele, substitutos ósseos, vasos sanguíneos e válvulas. Além disso, a sua aplicação como um 

sistema de libertação de fármacos é muito abrangente e diversificada (52, 53).   
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1.3.3 Compósito Hidroxiapatite/Colagénio 

Os materiais compósitos têm a vantagem de poder oferecer uma combinação de 

propriedades que corresponde às necessidades das aplicações biomédicas (5).  

A HA é bioativa, com uma elevada capacidade para promover o crescimento ósseo ao longo 

da sua superfície. No entanto, a reduzida tenacidade à fratura, é insuficiente para suportar 

as tensões mecânicas a que o osso está sujeito. A combinação com polímeros biodegradáveis, 

como o colagénio, permite melhorar as propriedades mecânicas. O comportamento dúctil 

caraterístico deste polímero permite aumentar a baixa resistência à fratura da HA (48).  

Ao comparar scaffolds cerâmicos com scaffolds compósitos de base cerâmica, foi 

demonstrado que os compósitos de HA-Colagénio apresentaram melhores resultados que HA 

ou TCP. A adição de colagénio a uma estrutura cerâmica proporciona muitas vantagens para 

aplicações cirúrgicas, tais como, controlo da forma, adaptação espacial e capacidade para 

favorecer a formação e estabilização de coágulos (48).  

A HA e o Colagénio Tipo I aumentam a diferenciação dos osteoblastos individualmente, ainda 

assim, quando estes se combinam permitem acelerar a osteogénese. Os compósitos de 

HA/Colagénio revelam-se biocompatíveis em seres humanos e em animais. Portanto, a 

combinação de colagénio e HA proporciona grande vantagem sobre outros materiais para a 

utilização na reparação e regeneração do tecido ósseo (48).  

Vários estudos utilizam compósitos de cerâmico-polímero como matrizes para a libertação 

de antibióticos e outros fármacos (54, 55). Os compósitos de HA e colagénio demonstram ser 

eficientes como sistema de libertação de fármacos. 

Martins et al. (56) utilizaram uma pasta compósita de HA/colagénio aniónico como sistema 

para a libertação sustentada de ciprofloxacina. Verificaram que a maior parte da libertação 

do antibiótico ocorreu com a biodegradação do compósito, permitindo a formação de novo 

osso à medida que o antibiótico é libertado (56).   

Du et al.(57) estudaram a resposta do tecido a implantes de nanoHA/Colagénio nas cavidades 

da medula óssea e concluíram que o processo de reabsorção do implante e substituição óssea 

foi semelhante à remodelação óssea. Müller-Mai et al. (58) testaram 

nanoapatite/componente orgânico in vivo e os resultados mostraram que o material era 

adequado para a substituição óssea e libertação de fármacos tais como antibióticos, fatores 

de crescimento ou outras substâncias. 

Coelho et al.(59) desenvolveu grânulos heparinizados de nanoHA/colagénio capazes de 

libertar vancomicina de forma localizada e sustentada, para o tratamento da osteomielite. 

Os resultados demonstraram que os grânulos com heparina, um glicosaminoglicano, 

libertaram níveis mais elevados de vancomicina e de uma forma controlada, quando 

comparados com grânulos não-heparinizados. Verificou-se ainda que a vancomicina foi 
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libertada em concentrações capazes de inibir o crescimento de S.aureus e em níveis 

considerados não-tóxicos. Após a sua libertação verificou-se ainda que as células do tecido 

ósseo aumentaram a sua atividade metabólica e proliferaram (59).  

Muitos estudos demonstraram que tanto a HA como a nanoHA apresentam propriedades que 

as tornam materiais eficientes para aplicações no osso, devido à sua capacidade de 

osteocondução e bioatividade, e também como veículos para a libertação de fármacos 

devido à capacidade de adsorverem muitas moléculas diferentes na sua superfície. No 

entanto, a nanoHA demonstra ser uma melhor alternativa pois a sua maior similaridade com 

o tecido ósseo faz com que as suas propriedades sejam melhoradas (60). Ferraz et al.(61) 

demonstraram que microesferas de nanoHA apresentam um perfil de libertação eficiente, 

caraterizado por uma libertação inicial rápida de antibiótico, seguida de uma libertação 

prolongada (61). A combinação da nanoHA com colagénio demonstra ser a abordagem mais 

direta para o desenvolvimento de um material bioativo com composição, nanoestrutura e 

resposta biológica semelhante ao osso (62). 

Sendo assim, este compósito como um sistema de administração de fármacos é um candidato 

promissor para o tratamento da osteomielite, uma vez que não só liberta o fármaco, como 

também promove o crescimento de novo osso. 
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Capítulo 2: Materiais e Métodos 

2.1. Preparação dos materiais 

2.1.1. Produção dos grânulos de nanoHA 

Para a obtenção de grânulos de nanoHA foram produzidos scaffolds pelo método de 

replicação de espuma de poliuretano (PU). 

Para obter os scaffolds e posteriormente grânulos com as propriedades desejadas, foi 

efetuada uma pesquisa comercial exaustiva na escolha da espuma de PU, tendo sido testadas 

seis espumas com diferentes propriedades. Uma das espumas testadas, já tinha sido usada 

no trabalho de Coelho et al.(59) e foi utilizada para comparação (espuma PT, Recticel 

Bélgica). Das seis espumas, foi selecionada apenas uma para a produção dos grânulos de 

nanoHA. A escolha baseou-se na espuma que apresentava maior resiliência de forma a 

facilitar o método de impregnação com o intuito de produzir grânulos com elevada 

macroporosidade. Desta forma, foi escolhida a espuma com densidade 42 kg/m3 e dureza 

3.4 kPa, de alta resiliência (SupraCell AR 4234 BR, Euroespuma, Portugal). Esta espuma foi 

designada espuma BR.  

Inicialmente, a espuma foi cortada em cubos de aproximadamente 1 cm3. De seguida, foi 

impregnada numa suspensão de nanoHA (nanoXIM·HAp202, Fluidinova SA, Portugal) e 

comprimida repetidas vezes, até que a maioria das bolhas de ar fossem eliminadas. O 

excesso de suspensão foi removido espremendo a espuma depois de ter sido mergulhada na 

suspensão. A suspensão de nanoHA foi preparada com 5 g de pó de nanoHA (com 

microagregados de nanopartículas (tamanho médio de partícula de 5.0 ± 1.0 µm), 4,5 mL de 

água destilada e 200 µL de agente dispersante, Dolapix CE64 (Zschimmer & Schwarz, 

Alemanha). As espumas impregnadas foram secas numa estufa a 37 ºC, durante 

aproximadamente 1 h e submetidas a um tratamento térmico num forno de sinterização 

(Termolab). Os grânulos obtidos com a espuma BR apresentavam grande fragilidade no seu 

manuseamento após sinterização a 830 ºC, pelo que se optou pela produção adicional de 

grânulos com uma temperatura de sinterização mais elevada (1050 ºC). Um dos ciclos de 

tratamento térmico utilizado consistiu numa taxa de aquecimento de 1 ºC/min até 600 ºC 

com um patamar de 1h, para a queima da espuma, seguido de um aquecimento de 4 ºC/min 

até 830 ºC com 1h de estágio e por fim as amostras arrefeceram dentro do forno, o outro 

ciclo de tratamento térmico aplicado foi idêntico, exceto no último estágio em que a 

temperatura de sinterização foi de 1050 ºC. (40, 59). Após a sinterização, os scaffolds foram 

partidos para se obter grânulos de nanoHA, sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC, identificados 

como “nanoHA_830” e “nanoHA_1050”, respetivamente. Os scaffolds foram partidos com 
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auxílio de uma lâmina cirúrgica, em peneiros com diferentes malhas (1.18, 2.00, 3.35 mm) 

para a obtenção de grânulos com duas gamas de tamanhos, 1.18-2.00 mm e 2.00 – 3.35 mm.  

 

2.1.2. Crosslinking do colagénio e imobilização da heparina  

A incorporação do colagénio, do crosslinking e a imobilização da heparina nos grânulos de 

nanoHA_830 e nanoHA_1050 foi feita como anteriormente descrito por Coelho et al. (59). A 

imobilização da heparina nos grânulos de nanoHA ocorreu simultaneamente com o 

crosslinking do colagénio.  

Para a incorporação do colagénio foi preparada uma solução de 0.5% (w/v) de colagénio 

bovino tipo I do tendão de Aquiles (Sigma-Aldrich) dissolvido em HCl (0,01 M, pH=2) a 4 ºC 

overnight. A solução foi posteriormente homogeneizada utilizando um Ultra Turrax (T25 D, 

IKA®) a 10000 rpm, durante 3 h, em gelo. De seguida, a solução foi diluída para 0,05% sendo 

adicionada uma gota, com o auxílio de uma micropipeta, em cada grânulo de nanoHA, 

previamente distribuídos em placas de petri. Posteriormente, os grânulos de nanoHA foram 

colocados na estufa de vácuo (Binder), à temperatura ambiente (RT, 25 ºC) durante 48 h 

para permitir a incorporação do colagénio nos grânulos removendo o ar aprisionado. A 

solução de crosslinking foi produzida por dissolução dos agentes, N-(3-dimetilaminopropil)-

N’-etilcarbodiimida (EDC, Aldrich) e N-hidroxisuccinimida (NHS, Fluka), numa solução 

tampão MES. Deste modo, 58,6 mg de EDC e 21,3 mg de NHS foram dissolvidos em 25,5 mL 

de ácido 2-morfolino etano sulfónico (solução tampão MES, 0.05 M, pH=5.4, Sigma). Para a 

imobilização da heparina foram adicionados a esta solução 510 mg de heparina (Heparina 

sódica de mucosa porcina, Sigma). A reação de crosslinking do colagénio e a imobilização da 

heparina foi realizada a 4 ºC, durante 2 h. De seguida, os grânulos foram colocados numa 

solução tampão salina com fosfato (PBS, Phosphate Buffered Saline), pH = 7,4 durante 2 h 

para suspender a imobilização da heparina. O PBS foi posteriormente removido e os grânulos 

foram lavados 6 vezes durante 4 h com NaCl 2 M, 4 vezes durante 6 h com NaCl 4 M e 3 vezes 

durante 8 h com água ultra-pura. Por fim, após as etapas de lavagem, os grânulos de 

nanoHA/colagénio heparinizados foram secos durante 24 h na estufa de vácuo à temperatura 

ambiente, resultando assim os grânulos de nanoHA sinterizados a 830 ºC com colagénio e 

heparina (HECOLCAP_830) e os grânulos de nanoHA sinterizados a 1050 ºC com colagénio e 

heparina (HECOLCAP_1050). 

 



  Capítulo 2 

 

23 

  

2.2 Caracterização dos grânulos 

2.2.1 Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM) 

A Microscopia Eletrónica de Varriemento (SEM) e a Espectroscopia de raios - X por dispersão 

de energia (EDS) foi realizada para analisar a morfologia dos diferentes grânulos produzidos, 

a distribuição do colagénio nos mesmos, bem como a composição química elementar 

semiquantitativa. Para isso, foi utilizado o microscópio eletrónico de varrimento de alta 

resolução (FEI Quanta 400 FEG ESEM/EDAX genesis X4M) com uma energia de aceleração de 

15 kV. Para a preparação das amostras os grânulos foram fixados num suporte de alumínio 

utilizando uma resina epóxi (Araldite). Posteriormente, as amostras foram revestidas por 

pulverização catódica, durante cerca de 100 s, com um filme fino de uma liga de Au/Pd no 

equipamento SPI Module Sputter Coater, para tornar as amostras eletricamente condutoras. 

 

2.2.2 Espectroscopia IV por transformada de Fourier (FTIR) 

A Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) foi utilizada para 

caraterizar a composição química através da identificação dos grupos funcionais presentes 

nos 4 tipos de grânulos produzidos (nanoHA_830, nanoHA_1050, HECOLCAP_830 e 

HECOLCAP_1050). O espetrofotómetro utilizado (Frontier, Perkin Elmer), tinha uma 

resolução de 4 cm-1, numa região de frequência de 400 a 4000 cm-1, tendo-se efetuado 100 

scans por amostra. Para a realização da análise foi necessário preparar pastilhas de KBr, para 

tal os grânulos foram moídos com um almofariz e adicionou-se 2 mg de grânulos a 200 mg de 

KBr (brometo de potássio). O pó obtido foi comprimido numa prensa hidráulica. Para 

visualizar as amidas do colagénio foi utilizado o FTIR – ATR, isto é, utilizou-se um acessório 

acoplado ao FTIR, UATR (Universal ATR, Perkin Elmer) com um cristal de silício. 

 

2.2.3 Microscopia de Força Atómica (AFM) 

A topografia e a rugosidade à escala nanométrica da superfície dos grânulos de nanoHA 

sinterizados às diferentes temperaturas foram determinadas por Microscopia de Força 

Atómica (AFM) recorrendo ao equipamento Nanoscope IVA Multimode (Veeco Metrology) no 

modo tapping (intermitente), com uma ponta de silício (RTESPA-V2 Bruker). Para cada uma 

das amostras foram adquiridas três imagens num campo de 1 µm x 1 µm nas quais foram 

avaliados os parâmetros de rugosidade, rugosidade média (Ra) e rugosidade média 

quadrática (Rq). As imagens 3D da topografia da superfície dos grânulos foram obtidas 

através do software Nanoscope Digital Instruments (Veeco). 
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2.2.4 Porosimetria de Mercúrio 

A técnica de porosimetria de mercúrio foi utilizada para avaliar a porosidade, área 

superficial total, diâmetro médio do poro e densidade aparente dos grânulos HECOLCAP_830 

e HECOLCAP_1050 para as duas gamas de tamanho. As amostras foram inicialmente 

submetidas a uma desgaseificação e limpeza para remover humidades e contaminantes. A 

análise consistiu na intrusão de mercúrio, a alta pressão (até 33000 psi) e a baixa pressão 

(50 psi), na massa de grânulos utilizada, neste caso de aproximadamente 0,2 g por amostra. 

O equipamento utilizado foi o AutoPore IV 9500 (Micromeritics), tendo sido detetados os 

poros abertos de dimensões na gama de deteção do equipamento (limite de deteção mínimo 

de 5,5 nm e máximo de 360 µm).  

 

2.2.5 Microtomografia Computadorizada de raios-X (Micro-CT) 

Através da análise por Microtomografia Computarizada de raios -X (Micro-CT) foi possível 

analisar a estrutura 3D dos grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050. Foi utilizado um 

equipamento de alta resolução SkyScan 1272 System (SkyScan, Bélgica), que tem uma 

resolução máxima de 0.9 μm. Para cada uma das amostras foram adquiridos 300 slices (cortes 

de secção) por varrimento, cada um com tamanho de pixel de 1.8 μm. A energia e a corrente 

da fonte de raios-X foram de 60 kV e de 166 µA, respetivamente. As imagens 2D adquiridas 

através dos 300 slices foram convertidas em imagens 3D para criar a estrutura dos grânulos 

e obter os parâmetros morfológicos quantitativos. O processamento e visualização das 

imagens 2D e 3D foi realizado através do software CT-Vox (SkyScan, Bélgica). No qual se 

utilizou um limite na escala de cinzentos a variar entre 40 e 255 de modo distinguir a parte 

cerâmica da porosidade existente. Com o auxílio do software de análise numérica, CT-

analyzer (CTAn, v1.5.1.5., SkyScan, Belgium), foi possível obter a porosidade, área 

superficial, espessura de parede, interconectividade e o tamanho do poro.   

 

2.2.6 Ensaios Mecânicos de Compressão 

A resistência mecânica dos grânulos de nanoHA_830 e nanoHA_1050 foi avaliada através de 

ensaios preliminares de compressão. Para isso, foram produzidos provetes cilíndricos com 4 

mm de diâmetro e 10 mm de altura. As dimensões foram baseadas na norma ASTM C 1424 – 

04 – Standard Test Method for Monotonic Compressive Strenght of Avanced Ceramics at 

Ambient Temperature (63). Para a produção dos provetes cilíndricos, a espuma BR foi 

cortada num perfurador pneumático para obter as dimensões já mencionadas, 

posteriormente foram impregnadas pelo método de replicação da espuma como descrito na 

secção 2.1.1. O equipamento utilizado para a realização destes ensaios foi o Instron 
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EletroPlus E 1000N, com uma célula de carga de 2 kN (Dynacell Série 107254). A carga foi 

aplicada com uma velocidade constante de 0,02 mm/s. Os resultados foram obtidos com o 

software WaveMatrix™ Dynamic and Fatigue Materials Testing.  

 

2.3. Adsorção e Libertação da vancomicina dos grânulos 

Para a adsorção e posterior libertação da vancomicina (HIKMA Farmacêutica, SA) foram 

utilizados os grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050 dos diferentes tamanhos 

produzidos: 1.18-2.00 mm e 2.00-3.35 mm. Para isso introduziram-se 20 mg de cada tipo de 

grânulos em tubos eppendorf sendo submersos em 1 mL de solução de vancomicina com a 

concentração de 50 mg/mL. Seguidamente colocaram-se os tubos eppendorf com os grânulos 

no agitador orbital (KS 4000 IC, IKA ®) a 37 ºC, 120 rpm durante 2 h para a adsorção da 

vancomicina aos grânulos. Findo este tempo, removeu-se o sobrenadante transferindo-se os 

grânulos para novos eppendorfs contendo 1 mL de PBS. Os tubos eppendorf foram colocados 

no agitador orbital a 37 ºC e 120 rpm, dando-se início à libertação da vancomicina dos 

grânulos. Para determinar a concentração de vancomicina libertada dos grânulos foram 

retirados 200 µL da solução e substituídos por uma nova solução de PBS a cada 24 h, durante 

21 dias. A solução removida foi centrifugada a 14000 rpm durante 10 minutos para remover 

partículas em suspensão. Todos os testes foram feitos em triplicado para cada tipo de 

grânulos. 

A concentração de vancomicina foi determinada por espectrofotometria de absorção 

molecular a 280 nm utilizando um espectrofotómetro UV-Vis (NanoDrop ND – 1000). 

Inicialmente foram feitas soluções padrão de concentração crescente de vancomicina e 

procedeu-se à leitura das absorvâncias de cada solução para obtenção da curva de 

calibração. A equação da reta de calibração resultante tem a seguinte equação, y = 0,0043x–

0,0053, sendo x e y concentração de vancomicina e absorvância, respetivamente.  O 

coeficiente de correlação tinha o valor de R2 = 0,9999. O limite de deteção (LD) e o limite 

de quantificação (LQ) para a vancomicina, foram determinados tendo os valores 2,73 µg/ml 

e 9,11 µg/ml, respetivamente. 
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2.4. Bioatividade da vancomicina 

2.4.1. Quantificação da MRSA em suspensão 

Para estudar a bioatividade dos grânulos HECOLCAP com vancomicina estes foram colocados 

num meio de suspensão bacteriano, tendo sido utilizada a bactéria S. aureus resistente à 

meticilina (MRSA) ATCC 33591. A quantificação das bactérias em suspensão, também 

denominadas bactérias planctónicas, foi obtida através da técnica de contagem de CFU’s 

(unidades formadoras de colónias).  

20 mg de grânulos HECOLCAP_830 e 20 mg de grânulos HECOLCAP_1050 foram utilizados para 

se efetuarem estudos com antibiótico e sem antibiótico. Os grânulos foram esterilizados com 

etanol 70 % durante 30 minutos e de seguida foram lavados 3 vezes com PBS. Posteriormente, 

foi feita a adsorção da vancomicina (50 mg/mL) nos grânulos durante 2 h como descrito na 

secção 2.3.1. Todos os procedimentos foram efetuados em ambiente estéril. 

Após a adsorção da vancomicina, os grânulos foram transferidos para uma placa de 48 poços, 

tendo sido utilizadas 5 réplicas para cada amostra. Para cada tipo de grânulos usou-se um 

controlo negativo sem antibiótico. Inicialmente, a bactéria foi cultivada em meio sólido TSB 

(Tryptic soy broth) com agar durante 18 horas a 37 ºC. No dia seguinte, obteve-se a mesma 

bactéria em fase exponencial de crescimento por incubação de uma colónia isolada do meio 

sólido, colocada em meio líquido TSB durante 3 h a 37 ºC. A concentração desta suspensão 

bacteriana foi ajustada para uma concentração de 1 x 108 CFU/mL e foram adicionados 400 

mL dessa suspensão bacteriana a cada poço contendo 20 mg de grânulos. De seguida 

incubaram-se os materiais com a suspensão bacteriana a 37 ºC, 120 rpm durante 24 h. Após 

24 h de incubação da cultura de bactérias, foram feitas as diluições sucessivas da suspensão 

bacteriana em 0.9% NaCl e estas foram plaqueadas em TSB com Agar e incubadas a 37 ºC 

durante 18 h. Posteriormente, foi contado o número de colónias presentes nas placas e 

determinado o número de CFU/mL. 

 

2.4.2. Observação da adesão da MRSA por SEM 

A MRSA foi fixada com glutaraldeído 1,5% (v/v) (Agar) em 0.14 M tampão cacodilato (Merk) 

durante 10 minutos. Cada amostra foi de seguida desidratada por diversas passagens com 

soluções de concentração crescente de etanol durante 10 minutos. Os grânulos foram secos 

durante a noite à temperatura ambiente. A adesão bacteriana da MRSA na superfície dos 

grânulos HECOLCAP foi observada usando o SEM como descrito na secção 2.2.1. 
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2.5 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o software estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences Inc.), recorrendo à análise de variância com um factor (One-Way ANOVA), 

seguida do teste post-hoc Tukey HSD. Os níveis de p ≤ 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Foram utilizadas três réplicas em cada uma das experiências 

realizadas. Os resultados são expressos como a média aritmética ± desvio padrão. 
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Capítulo 3: Resultados 

3.1 Caracterização dos grânulos de nanoHA e HECOLCAP 

3.1.1 SEM 

A caraterização da morfologia dos grânulos produzidos a partir das diferentes espumas de 

poliuretano, foi obtida por análise SEM. Foi feita uma tentativa para otimizar o processo de 

produção dos grânulos, com a inclusão de uma nova espuma, de forma a tentar melhorar as 

etapas do método de produção, nomeadamente a impregnação e remoção do excesso de 

suspensão de nanoHA. Na Figura 8 A e B é possível observar as diferenças dos grânulos obtidos 

a partir das espumas PT e BR, respetivamente. Após várias experiências com diferentes 

espumas, a espuma selecionada para a produção dos grânulos foi a espuma de alta resiliência 

(espuma BR). Devido à elevada flexibilidade e resiliência que apresenta, permitiu ser 

comprimida e posteriormente voltar à forma e volume original, repetidas vezes o que 

proporcionou uma melhor impregnação e eliminação do excesso de suspensão de nanoHA, 

que se refletiu numa maior macroporosidade (Figura 8B). Tal facto não se verificou com a 

espuma PT, pois após ser comprimida, mantinha-se colapsada, não permitindo a remoção da 

suspensão de nanoHA em excesso, provocando a obstrução da porosidade em todo o grânulo 

(Figura 8A).   

 

Figura 8 – Grânulos de nanoHA sinterizados a 830 ºC, obtidos a partir do método de replicação de uma espuma 
de PU. Produzidos a partir da espuma (A) PT e da espuma (B) BR. 

  

Após a seleção da espuma, produziram-se scaffolds, que se sinterizaram à temperatura de 

830 ºC, no entanto os grânulos apresentavam grande fragilidade no seu manuseamento. 

Consequentemente, testou-se a temperatura de sinterização de 1050 ºC para aumentar a 

resistência mecânica e manter integridade dos grânulos. Na Figura 9 estão apresentados os 

materiais sinterizados às diferentes temperaturas de sinterização, onde é possível observar 

que os sinterizados a 1050 ºC apresentam uma maior macroporosidade interconectada (C e 

A B
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D) comparativamente com os sinterizados a 830 ºC (A e B). No manuseamento dos grânulos 

foi possível verificar que os sinterizados a 1050 ºC eram mais resistentes do que os de 830 

ºC. 

Sendo assim, a escolha da espuma BR e o aumento da temperatura de sinterização permitem 

obter grânulos com uma maior macroporosidade interconectada (Figura 9) e uma melhoria 

da resistência no manuseamento dos scaffolds (comprovada posteriormente pelos resultados 

dos ensaios mecânicos de compressão, como à frente se referirá). 

 

    830ºC     1050ºC 

 

Figura 9 – Imagens de SEM dos materiais sinterizados a 830 ºC (A e B) e 1050 ºC (C e D). 

 

Posteriormente, os scaffolds foram partidos e peneirados dando origem a duas gamas de 

tamanhos de grânulos: 1.18 - 2.00 mm e 2.00 – 3.35 mm. Na Figura 10 é possível observar as 

duas gamas de tamanhos de grânulos produzidos e demonstrando grânulos com aspeto 

irregular e distribuição de porosidade heterogénea. 
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        830ºC       1050ºC 

 

Figura 10 – Gama de tamanho dos grânulos de nanoHA sinterizados a 830 ºC: (A) 1.18 – 2.00 mm; (B) 2.00 - 
3.35mm e a 1050 ºC: (C) 1.18 – 2.00 mm; (D) 2.00 - 3.35mm. 

A macro- e a microestrutura dos grânulos de nanoHA sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC foram 

também analisadas por SEM (Figura 11 (A- H)), tal como a influência da temperatura de 

sinterização na porosidade. Os grânulos de nanoHA apresentam uma estrutura macroporosa 

com interconectividade, independentemente da temperatura de sinterização, como é 

possível verificar na Figura 11 A e E, no entanto, como já foi referido anteriormente a 

macroporosidade interconectada é superior para 1050 ºC (Figura 9).  

De igual modo, a presença de microporosidade é visível nos grânulos sinterizados às duas 

temperaturas (Figura 11 (B e F)). Esta Figura permite também verificar que, em termos de 

microestrutura, as partículas de nanoHA mantêm-se com uma morfologia esférica para as 

duas temperaturas de sinterização, morfologia esta caraterística do pó de nanoHA 

inicialmente utilizado.  

Já a nanoporosidade é claramente visível para a temperatura de 830ºC como se verifica nas 

duas imagens (C e D) às duas ampliações, no entanto, para a temperatura de 1050ºC verifica-

se uma diminuição parcial da nanoporosidade (G e H). Adicionalmente, as imagens SEM da 

superfície dos grânulos de nanoHA (Figura 11 C-H) revelaram um aumento do tamanho de 

grão com o aumento a temperatura de sinterização, como era esperado (64). 

B

C

D
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830ºC     1050ºC

 

Figura 11 – Morfologia dos grânulos de nanoHA a nível da macro, micro e nanoestrutura sinterizados a 830 ºC (A-
D) e 1050 ºC (E-H), onde se pode verificar macroporosidade interconectada (A e E), microporosidade (B e F) 
nanoporosidade (C e D), aumento do tamanho de grão e redução da nanoporosidade (G e H). 
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A inclusão do colagénio foi efetuada nos dois tamanhos de grânulos de nanoHA sinterizados 

às diferentes temperaturas. A Figura 12 apresenta a distribuição do colagénio nos grânulos 

numa estrutura em rede tanto para os grânulos sinterizados a 830 ºC (A e B) como a 1050 ºC 

(C e D). Esta estrutura permite que os dois tipos de materiais, nanoHA e colagénio estejam 

disponíveis para interagir com o meio envolvente, como proteínas, bactérias, células, o que 

representa um grande benefício deste biocompósito. 

 

 

Figura 12 – Distribuição do colagénio numa estrutura em rede nos grânulos. (A e B) HECOLCAP_830; (C e D) 
HECOLCAP_1050. 
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A espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDS) foi realizada com o intuito de 

obter a composição química elementar semiquantitativa dos grânulos. Na Figura 13 A é 

possível observar a imagem SEM onde estão representadas as zonas onde incide o colagénio 

e a nanoHA, Z1 e Z2 respetivamente. Uma vez que os espectros da zona Z1 e Z2 são idênticos 

nas duas temperaturas de sinterização da nanoHA, apresentam-se os resultados obtidos para 

a temperatura de 830ºC (Figura 13). O colagénio foi identificado na zona Z1 através dos 

elementos representativos da sua composição química C, O e N, tendo sido também detetada 

a presença de Ca e P proveniente da nanoHA (Figura 13 B). Relativamente ao espectro 

referente à zona Z2, é também possível identificar Ca e P em maiores quantidades do que 

na Z1, como era esperado. No entanto, C e O também foram detetados. 

 

 

 

Figura 13 – Espetros obtidos por EDS nos grânulos HECOLCAP_830. A zona Z1 incide sobre o colagénio e a zona 
Z2 sobre a nanoHA. (B) Espectro referente à zona Z1; (C) Espectro referente à zona Z2. 
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3.1.2. FTIR 

A análise por FTIR foi realizada nos 4 tipos de grânulos produzidos (grânulos de nanoHA 

sinterizados a 830 ºC, grânulos de nanoHA sinterizados a 1050 ºC e nos grânulos com idênticas 

caraterísticas, mas contendo colagénio e heparina, aqui designados HECOLCAP_830 e 

HECOLCAP_1050), apresentando-se os espectros obtidos na Figura 14 (1 - A, B, C e D, 

respetivamente). Esta análise permitiu confirmar que a nanoHA após sinterização às duas 

temperaturas mantém os picos característicos da nanoHA, não tendo sido originados picos 

adicionais correspondentes a novos grupos funcionais.  

Considerando a amostra dos grânulos HECOLCAP 1050 (espectro D), os picos característicos 

do grupo fosfato PO4
3- foram obtidos a 475, 572, 602, 962, 1051 e 1090 cm-1. Os picos a 632 

e 3573 cm-1 correspondem ao modo vibracional de flexão e de estiramento do OH-, 

respetivamente. Todos os espectros referentes às outras amostras analisadas são 

praticamente sobreponíveis, visto que a presença dos picos característicos dos grupos PO4
3- 

e OH- é verificada para todas as amostras a números de onda similares (65).  

Foi também identificado um pico a 3435 cm-1 no espectro D e valores aproximados do mesmo 

para os espectros das outras amostras, que indica a presença de H2O absorvida no material 

(40, 42), no entanto, este pico é menos intenso a 1050ºC (Espectro B e D) do que a 830ºC.  

Para os materiais sinterizados a 830ºC foi também identificada, numa quantidade residual, 

a presença dos iões carbonato CO3
2- (bandas de absorção a 1457 e 875 cm-1) enquanto que 

para os materiais sinterizados a 1050ºC estas bandas já não foram detetadas (65).   

A Figura 14 (2) apresenta uma ampliação entre 1150-1800 cm-1 do espectro de ATR-FTIR para 

os grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050, onde foram detetados os picos característicos 

do colagénio, referentes às amidas I, II e III, o que indica que a estrutura tridimensional 

deste é mantida. Os picos detetados para os dois tipos de grânulos que contêm colagénio e 

heparina foram idênticos, para a amida I foi detetado o pico a 1637 cm-1, para a amida II 

1548 cm-1 e para a amida III 1251 cm-1, estando estes valores compreendidos nos intervalos 

de valores dos picos caraterísticos das amidas, como referidos por Coelho et al. (59, 66). As 

bandas apresentadas neste espectro permitem confirmar que o colagénio está reticulado nos 

dois tipos de grânulos de nanoHA, como refer Coelho et al. Os picos correspondentes à 

heparina sobrepõem-se aos do colagénio (59). 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

 

35 

  

 

 

 

 

 

Figura 14 – (1) Espectro resultante do FTIR dos grânulos de A) nanoHA_830, B) nanoHA_1050, C) HECOLCAP_830, 
D) HECOLCAP_1050; (2) Ampliação do espectro de ATR-FTIR de C) e D) entre 1150 e 1800 cm-1. 

 

3.1.3. AFM 

A Microscopia de Força Atómica foi utilizada para analisar a nanotopografia dos grânulos de 

nanoHA sinterizados a 830ºC e 1050ºC bem como para determinar a rugosidade superficial. 

Para cada uma das amostras foram adquiridas três imagens num campo de 1µm x 1µm nas 

quais foram avaliados os parâmetros de rugosidade.  Na Figura 15 (A e B) estão representadas 

as imagens 3D obtidas pelo AFM no modo tapping referentes à topografia dos grânulos de 

nanoHA sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC, respetivamente. Adicionalmente, os parâmetros de 

rugosidade (Ra e Rq) obtidos para cada uma das amostras estão apresentados na Tabela 3. 

2
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Figura 15 – Imagens 3D obtidas por AFM no modo tapping, numa área de 1 µm x 1 µm, representativas dos 
grânulos A) nanoHA_830 e B) nanoHA_1050.  

  

As imagens 3D das superfícies dos grânulos de nanoHA (Figura 15) demonstram uma 

topografia distinta para as diferentes temperaturas de sinterização. Em contrapartida ambas 

revelam morfologias caraterísticas das estruturas da nanoHA. No entanto, a análise da 

topografia da superfície das amostras permite verificar que os grânulos sinterizados a 1050 

ºC apresentam um tamanho de grão maior do que os grânulos sinterizados a 830 ºC, o que 

sustenta os resultados de SEM apresentados anteriormente.  

 

Tabela 3 – Valores médios e desvio-padrão da rugosidade média da superfície (Ra) e rugosidade média quadrática 
(Rq) para os grânulos de nanoHA sinterizados a 830 ºC e a 1050ºC.  

 

Material 

Ra (nm) 

(1 x 1 µm2) 

Rq (nm)  

(1 x 1 µm2) 

NanoHA_830 15,93 ± 2,73 21,23 ± 3,48 

NanoHA_1050 43,87 ± 1,35 54,20 ± 1,84 

 

 

Os grânulos de nanoHA sinterizados a 1050ºC apresentam valores de Ra e Rq mais elevados 

e estatisticamente significativos, comparativamente com os grânulos de nanoHA sinterizados 

a 830ºC (Tabela 3). O aumento da temperatura de sinterização no tratamento térmico 

efetuado às amostras de nanoHA resultou num aumento da rugosidade. 
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3.1.4 Porosimetria de Mercúrio  

A técnica de porosimetria de mercúrio permitiu um estudo quantitativo da área de superfície 

real, porosidade, diâmetro médio dos poros e a densidade aparente dos materiais 

HEPCOLCAP_830 e HECOLCAP_1050. Os resultados obtidos estão representados na Tabela 4 

e revelam que os parâmetros avaliados sofrem variações consideráveis entre as duas 

temperaturas de sinterização, o que não se verifica entre os dois tamanhos de grânulos. De 

acordo com os resultados obtidos, os grânulos HECOLCAP_830 revelam maior porosidade e 

maior área superficial do que os sinterizados a 1050ºC. No entanto, apresentam um diâmetro 

médio do poro consideravelmente menor em relação aos grânulos sinterizados a 1050ºC. 

 

Tabela 4 – Resultados obtidos por porosimetria de mercúrio para os HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050. 

Parâmetros HECOLCAP_830 HECOLCAP_1050 

 1.18-2 mm 2-3.35 mm 1.18-2mm 2-3.35 mm 

Porosidade (%) 64,7 64,3 52,9 52,0 

Área superficial total (m2/g) 28,7 29,3 4,64 4,56 

Diâmetro médio do poro (µm) 0,09 0,09 0,38 0,36 

Densidade Aparente (g/mL) 0,97 0,96 1,21 1,26 

 

É também possível verificar pelo gráfico da Figura 16A a existência de nanoporosidade para 

os grânulos sinterizados a 830ºC, uma vez que, o gráfico revela um pico de volume intrudido 

cumulativo de mercúrio para poros de diâmetro até 100 nm (2,5 cm3/g). No entanto, 

relativamente aos grânulos sinterizados a 1050ºC, para valores de diâmetro de poros 

inferiores a 0,1 µm o volume intrudido é residual o que revela reduzido número nanoporos 

(Figura 16B). Relativamente à microporosidade verifica-se que há um volume intrudido de 

mercúrio idêntico para os grânulos sinterizados às duas temperaturas (cerca de 0,7 cm3/g). 

 

Figura 16 – Distribuição cumulativa do volume de poros dos grânulos (A) HECOLCAP_830 e (B) HECOLCAP_1050. 
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3.1.5 Micro-CT 

Por análise por Micro-CT determinaram-se parâmetros como porosidade, área superficial, 

tamanho, forma, interconectividade e espessura da parede dos poros (Tabela 5). Além disso, 

permitiu analisar a estrutura 3D dos grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050, como é 

possível observar na Figura 17. 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos por micro-ct para os HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050. 

Parâmetros HECOLCAP_830 HECOLCAP_1050 

Porosidade (%) 73,5 78,3 

Área superficial (mm2) 239.9 113.7 

Tamanho do poro (μm) 291,2 392,5 

Interconectividade (%) 86,7 93,3 

Espessura da parede (μm) 18,0 34,6 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5 todos os parâmetros avaliados foram 

superiores para os grânulos HECOLCAP_1050, à exceção da área superficial que foi maior 

para os grânulos HECOLCAP_830. 

 

 

Figura 17 – Imagens 3D obtidas por micro-CT em diferentes perspetivas e corte da secção transversal dos grânulos 
HECOLCAP_1050 (A, B e C) e HECOLCAP_830 (D, E e F).  
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A Figura 17 apresenta a morfologia dos dois tipos de grânulos, onde é possível verificar que 

ambos possuem macroporosidade, sendo esta também interconectada. Através da análise 

destas imagens é visível um maior número de poros e interconectividade dos mesmos a 1050 

ºC (Figura 17 A, B e C) comparativamente com a temperatura de 830 ºC (D, E e F). Esta 

interconectividade é também evidente nas imagens de corte transversal presentes no Anexo 

A. Desta forma os resultados obtidos por Micro-CT complementam e confirmam os 

apresentados anteriormente pelas imagens de SEM.  

 

3.1.6 Ensaios Mecânicos de Compressão 

Para avaliar a resistência mecânica dos materiais foram realizados ensaios preliminares de 

compressão, cujos resultados estão ilustrados na Tabela 6. Para a realização deste ensaio 

foram produzidos cilindros de nanoHA, como o representado na Figura 18, com as dimensões 

de 4 mm de diâmetro e 10 mm de altura, adaptado pela Norma ASTM C 1424 – 04. É possível 

verificar que os materiais sinterizados a 1050 ºC suportam um valor de carga máxima 

estatisticamente superior aos materiais sinterizados a 830 ºC (Tabela 6), o que indica uma 

maior resistência mecânica para estes materiais.  

 

Tabela 6 - Resultados do ensaio mecânico de compressão para os materiais sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC. 

 
Carga Máxima (N) 

NanoHA_830 0,31 ± 0,17 

NanoHA_1050 3,39 ± 0.92 

 

 

 

 

Figura 18 – Exemplo de um cilindro de nanoHA produzido para a realização dos ensaios mecânicos de 
compressão.  
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3.2. Libertação da vancomicina dos grânulos 

A libertação da vancomicina foi estudada para os grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050 

dos diferentes tamanhos produzidos: 1.18-2.00 mm e 2.00-3.35 mm, pequenos e grandes, 

respetivamente. A libertação foi avaliada por espectrofotometria de absorção molecular no 

Ultravioleta-Visível a 280 nm. O perfil de libertação correspondente aos diferentes grânulos 

está representado na Figura 19, no qual é possível verificar que a vancomicina foi libertada 

durante 19 dias. No entanto, as medições foram efetuadas durante 21 dias, porém, para o 

dia 20 a concentração de vancomicina presente não atingiu o limite de quantificação, ou 

seja, os valores de concentração são inferiores a 9,11 µg/mL. No dia 21, a concentração de 

vancomicina não chegou a atingir o limite de deteção (valores inferiores a 2,73 µg/mL). A 

temperatura de sinterização da nanoHA influencia a libertação da vancomicina, visto que os 

grânulos HECOLCAP_830 libertam uma maior quantidade de antibiótico, estatisticamente 

significativa, do que os grânulos HECOLCAP_1050, até ao dia 17. A partir desse dia quando 

comparados grânulos do mesmo tamanho e temperaturas diferentes não existem diferenças 

estatisticamente significativas para a concentração de vancomicina presente (ilustrado pelas 

letras γ e β na Figura 19). No entanto, é importante salientar que, para esses últimos dias, 

as concentrações de vancomicina determinadas encontram-se já próximo do limite de 

quantificação. 

Para a temperatura de sinterização de 830 ºC não existem diferenças estatisticamente 

significativas do teor de vancomicina libertado dos grânulos pequenos (830 Pequenos) e 

grandes (830 Grandes) nos 6 primeiros dias de libertação (ilustrado pela letra a). Esta 

tendência não se verifica para os restantes dias de libertação. No entanto, para a 

temperatura de 1050 ºC existem diferenças significativas na libertação do antibiótico, 

havendo para os grânulos pequenos (1050 Pequenos) uma maior libertação de vancomicina 

do que para os grânulos grandes (1050 Grandes), exceto nos dias 15 e 16 (ilustrado pela letra 

b). Os resultados permitem verificar que a concentração de vancomicina presente em 

solução para cada um dos dias foi sempre superior ao MIC para a MRSA (MIC ≤ 2 µg/mL) (67). 
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Figura 19 – Libertação da vancomicina dos grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050 pequenos (1.18-2.00 mm) 
e grandes (2.00–3.35 mm) em função do tempo. Os valores de libertação correspondem à concentração de 
vancomicina presente em solução para cada um dos dias. As letras representam (para p > 0,05): a- resultados 
estatisticamente não significativos entre os grânulos pequenos e grandes a 830 ºC; b- resultados estatisticamente 
não significativos entre os grânulos pequenos e grandes a 1050 ºC; γ- resultados estatisticamente não 
significativos entre grânulos pequenos e β- resultados estatisticamente não significativos entre grânulos grandes. 

 

3.3. Bioatividade da vancomicina 

3.3.1. Quantificação das bactérias em suspensão 

A quantidade de bactérias MRSA em suspensão expressa em Log10 (CFU/ mL) é apresentada 

na Figura 20. Após 24 h de incubação da bactéria MRSA com os grânulos com vancomicina, 

há uma redução de 100% no número de bactérias em suspensão comparativamente com os 

grânulos sem antibiótico. Este resultado verifica-se tanto para a temperatura de 830 ºC como 

para a temperatura de 1050 ºC. Para os grânulos sem vancomicina não há diferença 

estatisticamente significativa de crescimento bacteriano para as duas temperaturas. 
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Figura 20 – Quantificação das bactérias em suspensão, expressa em Log10 (CFU/ml) após incubação dos grânulos 
sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC, com e sem vancomicina, durante 24 h. (*) representa diferenças estatísticas (p 
≤ 0,05) entre HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050 com e sem vancomicina. 

 

 

3.3.2. Observação por SEM da adesão da MRSA nos grânulos 

Através da análise das imagens da Figura 21 é notória a influência da vancomicina na adesão 

da MRSA nos grânulos HECOLCAP. A adsorção de vancomicina nos grânulos HECOLCAP 

permitiu uma diminuição significativa do número de bactérias aderidas nos grânulos.  

Não se verificam diferenças de adesão das bactérias nos grânulos contendo vancomicina 

adsorvida para as duas temperaturas de sinterização. No entanto as imagens A, B, E e F 

mostram que para os dois tipos de materiais as bactérias possuem morfologia esférica 

caraterística (coccus) e apresentam-se na forma de clusters (aglomerados de duas ou mais 

bactérias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* * 
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    830ºC    1050ºC 

 

Figura 21 – Imagens SEM da adesão da MRSA nos grânulos. (A- D) HECOLCAP 830 ºC; (E-H) HECOLCAP 1050 ºC. (A, 
B, E e F) grânulos sem vancomicina adsorvida; (C, D, G e H) com vancomicina.
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Capítulo 4: Discussão 

A osteomielite é uma infeção óssea extremamente grave e que pode levar à necrose do osso. 

O tratamento atual para a sua erradicação requer uma cirurgia inicial para o desbridamento 

ósseo e a administração parenteral e prolongada de antibiótico. No entanto, a administração 

sistémica de antibióticos é dispendiosa e propensa a complicações. Este tipo de 

administração nem sempre permite uma concentração local eficiente, principalmente 

devido ao baixo fluxo sanguíneo no tecido ósseo, sendo por isso necessária a administração 

de elevadas doses de antibiótico para obter concentrações aceitáveis na região afetada. 

Uma estratégia ideal para o tratamento da osteomielite combinaria a libertação local e de 

forma sustentada do antibiótico para a erradicação do patogénio e, simultaneamente, a 

indução da regeneração do tecido ósseo.  

Com este objetivo, e na sequência de resultados preliminares dentro do grupo de 

investigação, foram produzidos grânulos de nanoHA/colagénio heparinizados capazes de 

libertar localmente e de forma controlada o antibiótico vancomicina eficaz no tratamento 

da osteomielite, o presente trabalho visou a otimização da obtenção dos grânulos de 

nanoHA/colagénio heparinizados, em particular o aumento da sua macroporosidade. Para 

além disso foi também objetivo do trabalho fazer uma caraterização detalhada deste 

material, bem como aumentar a quantidade de vancomicina libertada. 

Inicialmente, foram produzidos scaffolds de nanoHA pelo método de replicação de uma 

espuma de poliuretano para posteriormente serem separados por tamanhos recorrendo a 

peneiros e se obter grânulos de nanoHA. Este método permite produzir scaffolds de 

diferentes formas e com poros interligados, uma vez que possibilita controlar o tamanho dos 

poros (através do controlo da porosidade da espuma de PU) mas de baixa resistência 

mecânica (38, 68). A escolha da espuma PU foi levada em conta, visto que a geometria e 

tamanho de poros, assim como a densidade das espumas devem ser conhecidas pois 

condicionam a porosidade e densidade final dos macroporos dos scaffolds. Sendo assim, foi 

feita uma pesquisa e recolha de várias espumas disponíveis no mercado com diferentes 

propriedades. Esta recolha permitiu verificar que algumas empresas podem não assegurar 

reprodutibilidade entre espumas, no que diz respeito à porosidade, embora se mantenham 

outras propriedades como densidade e dureza. Desta forma, o ideal é encontrar um 

fornecedor de espuma que consiga garantir uma produção que mantenha todas as 

caraterísticas da espuma, incluindo porosidade.  

Foram realizados vários ensaios de produção de grânulos com as diferentes espumas, de 

forma a selecionar aquela que permitisse obter melhores resultados a nível de impregnação 

da suspensão de nanoHA. A etapa de impregnação é um aspeto fundamental pois é a que vai 

permitir obter grânulos porosos. Depois de vários ensaios, verificou-se que a espuma que se 
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comportou melhor foi a espuma de maior densidade e elevada resiliência (BR). Devido à sua 

elevada resiliência permite ser comprimida e voltar à forma inicial rápida e repetidamente 

proporcionando uma melhor impregnação da suspensão de nanoHA e consequentemente um 

aumento da macroporosidade dos grânulos (Figura 8 B). Enquanto que a espuma utilizada 

para comparação (espuma PT), não voltava à forma inicial após ser comprimida várias vezes, 

não permitindo uma correta impregnação e remoção da suspensão de nanoHA em excesso, 

o que provocou obstrução dos poros em todo o grânulo (Figura 8 A).  

Os grânulos de nanoHA produzidos inicialmente foram sinterizados à temperatura de 830 ºC, 

no entanto apresentavam alguma fragilidade no seu manuseamento e, consequentemente, 

foi necessário aumentar a temperatura de sinterização no tratamento térmico aplicado, com 

o objetivo de tentar aumentar a resistência mecânica e manter a integridade dos grânulos. 

No entanto, tem de haver um compromisso entre aumento da resistência mecânica dos 

grânulos e manutenção da estrutura nanométrica da nanoHA, de modo a não perder as 

propriedades associadas à nanoestrutura e simultaneamente produzir um material 

suficientemente estável em termos de manuseamento. Sendo assim, a decisão relativa ao 

aumento da temperatura de sinterização teve ser bem ponderada tendo sido escolhida a 

temperatura de 1050 ºC, visto que já tinha sido utilizada para a mesma nanoHA no estudo 

feito por Laranjeira et al.(40). Os grânulos sinterizados a 1050 ºC apresentaram maior 

resistência no manuseamento, tornando os grânulos mais íntegros e estáveis para serem 

aplicados, que os sinterizados a 830 ºC. Foi possível também observar um aumento da 

macroporosidade interconectada nos grânulos sinterizados a 1050 ºC em relação aos 

sinterizados a 830 ºC (Figura 9). Assim, a melhoria no método de produção dos grânulos, em 

particular no aumento da porosidade e estabilidade dos mesmos, foi bem sucedida. A 

otimização da produção com a inclusão de uma nova esponja e uma nova temperatura de 

sinterização permitiu aumentar a resistência dos grânulos no seu manuseamento mantendo 

a integridade dos mesmos, bem como aumentar a macroporosidade e a interconectividade 

(Figura 9).  

Por vezes o mercado exige diferentes tamanhos de grânulos, devido à existência de defeitos 

ósseos de tamanhos diferentes e formas irregulares, sendo necessário preencher 

adequadamente esses defeitos. De forma a responder às necessidades do mercado foram 

desenvolvidos grânulos de diferentes tamanhos. As duas gamas de tamanhos dos grânulos 

produzidos foram 1.18-2.00 e 2.00-3.35 mm. Estes grânulos apresentam caraterísticas 

idênticas a nível da caraterização morfológica, bem como na composição química, como era 

esperado, pois apenas varia o tamanho do grânulo (Figura 10). Assim, a aplicação de grânulos 

de diferentes tamanhos permite acomodá-los e consequentemente preencher eficazmente 
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os defeitos ósseos. Além disso, existem já disponíveis no mercado grânulos, utilizados como 

substitutos ósseos, com gamas de dimensões semelhantes (1-2 mm e 2-5 mm) (69, 70).  

Os grânulos de nanoHA apresentam uma estrutura 3D macroporosa, independentemente da 

temperatura de sinterização e do tamanho dos grânulos. Esta estrutura possui um papel 

importante na regeneração óssea, uma vez que incentiva a adesão, proliferação e 

diferenciação celular, a produção de matriz extracelular e a vascularização (32). É também 

visível a presença de macroporosidade interconectada, apresentando os grânulos 

sinterizados a 1050 ºC maior macroporosidade interconectada que os de 830 ºC, como é 

visível na Figura 9. A porosidade interconectada é um fator muito importante, pois aumenta 

a ligação entre o grânulo e o tecido hospedeiro permitindo a migração celular, a 

neovascularização, o crescimento do tecido ósseo e o fluxo de nutrientes e proteínas (32, 

71). Nos casos de osteomielite em que o tecido ósseo sofre necrose e requer a regeneração, 

esta estrutura demonstra ter uma resposta biológica adequada para a regeneração óssea. A 

presença de microporosidade é também visível para os grânulos sinterizados às duas 

temperaturas (Figura 11 (B e F)) o que é benéfico uma vez que existem vários estudos que 

indicam que a microporosidade proporciona uma elevada área de superfície que induz a 

adsorção de proteínas, a permuta iónica, a formação de apatite semelhante ao osso e cria 

pontos de ancoragem para as células nas paredes dos poros (72). Relativamente à 

nanoporosidade, foi possível averiguar que está claramente presente nos grânulos 

sinterizados a 830 ºC, sendo inferior para os grânulos sinterizados a 1050 ºC. O aumento da 

temperatura de sinterização favoreceu o aumento do tamanho de grão, como era espectável 

(64), o que explica a redução da nanoporosidade para os grânulos sinterizados a 1050 ºC e 

que foi posteriormente confirmado pelos resultados de porosimetria de mercúrio. A presença 

de nanoporosidade também aumenta a adsorção de proteínas e melhora a fase inicial de 

adesão celular (73) devido ao elevado rácio área superficial/volume (40).  

A incorporação do colagénio foi efetuada nos dois tamanhos de grânulos de nanoHA 

sinterizados a 830 ºC e 1050 ºC. A concentração de colagénio adicionada, otimizada por 

Coelho et al.(59), permitiu a distribuição do colagénio numa estrutura em rede nos quatro 

tipos de grânulos, sem revestir totalmente a nanoHA (Figura 12). Desta forma, este tipo de 

estrutura permite que os dois tipos de materiais estejam disponíveis para interagir com o 

meio envolvente, como células, bactérias e outras moléculas, tal como acontece no osso, o 

que representa um grande benefício deste biocompósito. Tal como anteriormente efetuado 

por Coelho et al.(59) usou-se como ligante do antibiótico ao scaffold a heparina de modo a 

obter um perfil de libertação do fármaco sustentado acima do MIC e ao longo de um período 

de tempo alargado (59). 
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O processo de sinterização a 830 ºC e 1050 ºC não modificou a composição química da 

nanoHA, como se pode comprovar através dos picos característicos da nanoHA detetados por 

FTIR para ambas as amostras (Figura 14). A intensidade do pico correspondente à presença 

de H2O é maior para as amostras sinterizadas a 830 ºC do que as sinterizadas a 1050 ºC, 

devido ao aumento da temperatura do tratamento térmico, tal como Ribeiro et al. verificou 

(65). Além disso, foi ainda detetada a presença de iões CO3
2-, numa quantidade residual para 

os materiais sinterizados a 830 ºC, provavelmente devido à fixação do CO2 da atmosfera 

durante a preparação da nanoHA. O aumento da temperatura de sinterização fez com que 

não fossem detetados os iões CO3
2-, tal como Laranjeira et al (40). observou. Além disso, os 

espectros demonstraram também que os picos referentes às amidas foram obtidos para os 

grânulos de nanoHA/colagénio heparinizados, o que confirma a não desnaturação do 

colagénio.  

Os resultados obtidos por AFM mostraram que para a área de superfície analisada (1 x 1 µm2) 

os grânulos de nanoHA sinterizados a diferentes temperaturas apresentam topografias 

distintas, bem como rugosidades diferentes.  As imagens 3D das superfícies dos grânulos de 

nanoHA, obtidas por AFM, mostram que os grânulos sinterizados a 1050 ºC apresentam um 

tamanho de grão maior do que os grânulos sinterizados a 830 ºC (Figura 15). Como era 

esperado, o aumento da temperatura de sinterização provoca o aumento do tamanho de 

grão (64), o que sustenta as diferenças de microestrutura observadas por SEM. É também 

notório que o aumento do tamanho de grão fez com que alguns grãos apresentassem 

dimensões superiores a 100 nm. De igual modo, é também visível que vários grãos 

apresentam tamanhos inferiores a 100 nm. Assim, a nanoestrutura inicialmente caraterística 

da nanoHA pode ter sido alterada após a sinterização a 1050 ºC. De acordo com a definição 

de nanomaterial adoptada pela comissão europeia, esta baseia-se numa abordagem que tem 

em conta a dimensão das partículas constituintes de um material. Nesta definição, um 

nanomaterial é descrito como «um material, produzido acidentalmente ou fabricado, que 

contém partículas soltas, agregadas ou aglomeradas, no qual 50% ou mais das partículas 

apresentam, na distribuição granulométrica, uma ou mais dimensões externas no intervalo 

1 – 100 nm» (74, 75). Será, pois, necessário realizar ainda um novo estudo para quantificar 

o número de cristais com dimensão inferior a 100 nm para avaliar se ainda se trata de um 

material nanoestruturado. 

De acordo com a área de superfície analisada, os grânulos de nanoHA apresentam diferentes 

valores de rugosidade. Os grânulos sinterizados a 1050ºC revelam valores de Ra e Rq mais 

elevados e estatisticamente significativos, comparativamente com os grânulos de nanoHA 

sinterizados a 830ºC. A esta escala, o aumento da temperatura de sinterização resultou num 

aumento significativo dos valores de rugosidade. Os resultados obtidos por AFM mostram 
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que, embora para a temperatura mais baixa haja uma maior variação da topografia de 

superfície, isto é, as oscilações que se observam são menores em amplitude, mas estão em 

maior número. À temperatura mais elevada produzem-se maiores oscilações topográficas 

provocando picos e vales mais acentuados e consequentemente valores de rugosidade 

superiores, ainda que as superfícies se apresentem mais “lisas”. O mesmo tipo de resultado 

foi verificado por outros autores que usam o mesmo tipo de nanoHA, que nos seus trabalhos 

também observaram o aumento da rugosidade do material com o aumento da temperatura 

de sinterização (42, 76).  

Os resultados de porosimetia de mercúrio mostraram que os grânulos HECOLCAP_830 

apresentam maior porosidade e uma área de superfície real consideravelmente maior do que 

os HECOLCAP_1050. Em contrapartida, apresentam uma densidade aparente menor e um 

diâmetro médio do poro bastante menor comparativamente aos HECOLCAP_1050. Estes 

resultados sugerem que, de facto, o aumento da temperatura de sinterização poderá ter 

diminuído a nanoporosidade dos grânulos. No tratamento térmico efetuado a estes grânulos, 

o aumento da temperatura de sinterização favoreceu uma maior união dos grãos cristalinos 

e consequentemente uma redução da nanoporosidade. Assim, a porosidade, bem como a 

área superficial total são maiores nos grânulos sinterizados à temperatura mais baixa o que 

evidencia a existência de elevada nanoporosidade. A densidade aparente é menor para os 

HECOLCAP_830 o que evidencia também uma maior porosidade total para estes grânulos. 

Relativamente ao tamanho médio do poro, como é possível observar na Tabela 4, é 

nanométrico para os grânulos HECOLCAP_830 (~0,09 µm) e micrométrico para os 

HECOLCAP_1050 (~0,36 µm). Isto, é posteriormente reforçado nos gráficos da Figura 16, 

onde é possível verificar o volume intrudido cumulativo de mercúrio em função do diâmetro 

dos poros. Uma vez que o pico mais elevado representa o diâmetro de poro mais frequente, 

é visível que para os grânulos HECOLCAP_830, o diâmetro de poro mais frequente situa-se 

para valores inferiores a 0,1 µm destacando-se devido ao valor do volume intrudido ser 

superior a todos os outros, ou seja, é notória a presença de elevada nanoporosidade. Em 

contrapartida, para os grânulos HECOLCAP_1050, o volume intrudido é residual para 

diâmetros de poros inferiores a 0,1 µm o que revela um reduzido número de nanoporos, 

apresentando o diâmetro mais frequente para valores de diâmetro de poro micrométrico. 

Para diâmetros de poro de aproximadamente 1 µm os dois tipos de grânulos apresentam um 

volume de mercúrio intrudido idêntico (cerca de 7 cm3/g). Comparando os dois tamanhos 

dos grânulos, verifica-se que resultados obtidos para os parâmetros analisados, por 

porosimetria, foram praticamente idênticos.  

A análise por Micro-CT veio complementar os resultados obtidos por porosimetria de 

mercúrio. Tal como nos resultados obtidos por porosimetria de mercúrio, os resultados por 
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Micro-CT demonstram que os grânulos HECOLCAP_830 apresentam maior área superficial do 

que os HECOLCAP_1050. No entanto, tanto a porosidade, como o tamanho médio do poro, a 

interconetividade e a espessura de parede apresentam valores mais elevados para os 

grânulos HECOLCAP_1050 do que para os HECOLCAP_830. Isto deve-se ao facto de o limite 

de deteção do Micro-CT ser 1.8 µm, ou seja, não consegue detetar a nanoporosidade, 

enquanto que na porosimetria de mercúrio o limite de deteção do equipamento é 5,5 nm. 

Uma vez que a nanoporosidade dos grânulos HECOLCAP_830 é a que está em maior número, 

verifica-se assim uma diminuição da porosidade total quando avaliada por Micro-CT. Como 

a macroporosidade é mais frequente para os grânulos sinterizados a 1050 ºC e 

contrariamente à porosimetria de mercúrio, o micro-CT analisa até tamanhos de poros 

macrométricos, a porosidade total dos grânulos HECOLCAP_1050 é ligeiramente superior. 

Além disso, através da análise da percentagem em volume da gama de porosidade para os 

grânulos HECOLCAP_830 e HECOLCAP_1050 (ANEXO A - Figura A2), é possível verificar que 

as gamas de tamanho de maiores dimensões são mais frequentes para os grânulos 

HECOLCAP_1050 do que para os HECOLCAP_830. Estes últimos apresentam uma percentagem 

de volume de poros superior para gamas de tamanho de poros menores. As imagens 3D 

obtidas por micro-CT complementam e confirmam os resultados obtidos em SEM. A 

macroporosidade interconectada para os dois tipos de grânulos é também visível pelas 

imagens obtidas por Micro-CT, sendo que para os HECOLCAP_1050 a macroporosidade 

interconectada é mais evidente. Além disso, pela análise do Anexo A (Figura A1) é possível 

verificar que a macroporosidade no interior dos grânulos (através das três secções de corte) 

é maior nos grânulos HECOLCAP_1050 do que nos grânulos HECOLCAP_830. Estes resultados 

permitem confirmar que os grânulos HECOLCAP têm as caraterísticas ideais para a 

regeneração óssea. Este tipo de materiais devem apresentar porosidade superior a 50 % e 

um tamanho de poro mínimo recomendado de 100 µm (72, 77). Além disso, outros estudos 

demonstraram que os tamanhos médios de poros maiores que 300 µm proporcionam melhores 

condições para a formação de novo osso e vascularização (77). Neste aspeto, os grânulos 

HECOLCAP_1050 possuem caraterísticas ideais para criar condições para a regeneração de 

osso e vascularização, uma vez que apresentam um tamanho médio do poro de 392,5 µm, 

porosidade de 78,3 % e interconetividade de 93,3 %. Em contrapartida, os HECOLCAP_830 

demonstram uma área de superfície elevada, parâmetro importante para a adsorção de 

proteínas e inicial adesão celular. Desta forma, os valores dos parâmetros determinados por 

Micro-CT são adequados em comparação com os valores encontrados na literatura (72, 77). 

Para concluir a caraterização dos materiais, foram realizados ensaios preliminares de 

compressão para avaliar a resistência mecânica dos grânulos. Para a realização destes 

ensaios foram produzidos cilindros de nanoHA por adaptação da norma ASTM C 1424 – 04. 
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Nos resultados obtidos é necessário ter em conta que não foi possível garantir a 

reprodutibilidade dos cilindros nem garantir faces planas para os mesmos, bem como uma 

célula de carga adequada para este tipo de materiais frágeis. No entanto, o ensaio foi 

realizado para todas as amostras nas mesmas condições e, por isso, foi possível efetuar 

comparações. Os materiais sinterizados a 1050 ºC apresentam valores de carga máxima 

superiores aos materiais sinterizados a 830 ºC, o que indica maior resistência mecânica para 

estes materiais e confirma a maior resistência percetível no manuseamento dos mesmos. O 

elevado valor de espessura de parede obtidos para os grânulos sinterizados a 1050 ºC (34,6 

μm) em comparação com a dos sinterizados a 830 ºC (18.0 μm), verificados por Micro-CT, 

também reforça os resultados obtidos pelo ensaio de compressão. Este aumento da 

resistência mecânica foi devido ao aumento da temperatura de sinterização que 

proporcionou um maior número de pontos de contacto e consequentemente uma maior união 

entre os grãos e uma maior resistência à compressão. 

Para o estudo da libertação do antibiótico a partir dos grânulos produzidos foi utilizada a 

vancomicina, por ser um antibiótico eficaz contra bactérias Gram-positivas, como a S. aureus 

e a MRSA (23), além de ser o antibiótico mais frequentemente usado no tratamento da 

osteomielite. No estudo anteriormente efetuado por Coelho et al. (59) a concentração inicial 

de vancomicina adsorvida nos grânulos foi de 25 mg/mL e o tempo de adsorção foi de 24 h. 

No entanto, no presente trabalho aumentou-se para o dobro (50 mg/mL) a concentração de 

vancomicina adsorvida numa tentativa de aumentar a quantidade de vancomicina libertada. 

O tempo de adsorção foi reduzido para 2 h, por ser um tempo mais adequado para 

preparação do material para cirurgia. Desta forma, através do perfil de libertação obtido 

(Figura 19), verifica-se que a vancomicina foi libertada dos grânulos HECOLCAP durante 19 

dias, sempre com valores acima do MIC para a MRSA (MIC ≤ 2 µg/mL), sendo que no dia 20 

já não era quantificada e no dia 21 já não se detetava. Relativamente às diferenças 

significativas observadas em termos de capacidade de libertar o antibiótico para os 

diferentes materiais estudados, verifica-se que a temperatura de sinterização da nanoHA 

influencia a libertação da vancomicina, uma vez que os grânulos HECOLCAP_830 libertam 

uma quantidade de antibiótico superior aos grânulos HECOLCAP_1050. Esta diferença pode 

ser explicada pelo facto de os materiais sinterizados a 830 ºC apresentarem maior área 

superficial do que os sinterizados a 1050 ºC, além disso revelaram elevada nanoporosidade 

comparativamente com os sinterizados a 1050 ºC. Estes dois aspectos permitem aumentar 

os locais para a adsorção do fármaco e justificam a maior libertação de vancomicina para os 

grânulos HECOLCAP_830. Uma vez que a vancomicina é um glicopéptido, os grânulos 

HECOLCAP_830 poderão ter adsorvido maior quantidade de antibiótico devido à elevada área 

de superfície exposta, ficando assim o glicopéptido com mais pontos de ligação ao material. 



Discussão  

 

51 

  

As diferenças significativas observadas entre os grânulos de diferentes tamanhos indicam 

que os grânulos pequenos libertam quantidades maiores do que os grânulos grandes. Tendo 

em conta que se usou a mesma massa de grânulos em cada experiência (20 mg), os grânulos 

pequenos possuem maior área de superfície exposta do que os grandes, que poderá explicar 

a maior adsorção e posterior libertação de vancomicina nos grânulos pequenos.  

Relativamente às quantidades libertadas, verifica-se que para os grânulos HECOLCAP_830 a 

quantidade máxima de vancomicina libertada é aproximadamente 2500 µg/mL enquanto que 

para os grânulos HECOLCAP_1050 é aproximadamente 1500 µg/mL. Comparativamente à 

quantidade máxima libertada pelos grânulos produzidos por Coelho et al. (25 µg/mL) 

verifica-se o aumento considerável da quantidade de vancomicina libertada, assim como 

mais cinco dias de libertação.  

Uma das vantagens de um veículo de libertação de antibiótico local é a capacidade de se 

atingirem elevadas concentrações de fármaco no local da infeção sem que ocorra toxicidade 

sistémica. As concentrações elevadas de antibiótico podem ser necessárias em casos de 

biofilme, sendo em determinados casos necessárias concentrações 100 vezes superiores ao 

MIC para erradicar a infeção (78). Desta forma, os grânulos HECOLCAP demonstram ser 

eficazes para salvaguardar estas situações, uma vez que a quantidade de vancomicina 

libertada nos primeiros dias é cerca de 1000 vezes superior ao MIC. Relativamente a níveis 

de toxicidade terão de ser feitos testes futuramente para averiguar se a concentração de 

vancomicina libertada pelos grânulos HECOLCAP atinge níveis de toxicidade. No entanto, 

vários estudos demonstram quantidades semelhantes de vancomicina libertada e não 

verificaram efeitos tóxicos, pelo que pode ser uma indicação de que a quantidade libertada 

pelos grânulos HECOLCAP seja inferior ao nível de toxicidade. Matthew L.Edin et al. (79) 

demonstrou que os níveis de libertação local de vancomicina menores ou iguais a 1000 µg/mL 

não apresentaram nenhum efeito na replicação dos osteoblastos, no entanto para 

concentrações de 10000 µg/mL causam morte celular.  Estes resultados parecem indicar que 

a quantidade de vancomicina libertada pelos grânulos HECOLCAP não seja tóxica para as 

células. Rathbone et al. (80) investigou in vitro o efeito de vários antibióticos no número de 

osteoblastos e a sua atividade. Tendo verificado que a vancomicina era dos antibióticos 

menos citotóxicos e não afetou significativamente o número e a atividade das células até 

concentrações muito elevadas (5000 µg/mL). Joosten et al. (81) libertaram concentrações 

de vancomicina aproximadamente 2000 µg/mL e demonstraram que não foi tóxico, pelo que 

é espectável que o mesmo se verifique para quantidade libertada pelos grânulos HECOLCAP.  

Além disso, as concentrações libertadas pelos HECOLCAP demonstram ser aceitáveis para 

este tipo de aplicação, uma vez que em comparação com outros produtos já existentes no 

mercado e para a mesma aplicação, como é o caso do Cerament V, as quantidades de 
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vancomicina libertadas in vitro são muito superiores às do HECOLCAP e nos estudos feitos 

em pacientes não foi apresentado nenhum efeito tóxico consequente da vancomicina (17, 

82).   

Por fim, foi avaliada a bioatividade da vancomicina à estirpe MRSA. Esta estirpe foi escolhida 

por ser uma estirpe resistente, cada vez mais frequente em pacientes com osteomielite e 

porque foi a estirpe escolhida para ensaios in vivo que decorreram em paralelo com este 

trabalho. O resultado da quantificação das bactérias em suspensão demonstrou a eficácia do 

antibiótico quando adsorvido nos grânulos HECOLCAP. Após 24 h de incubação da bactéria 

com os grânulos com vancomicina, é visível uma redução de 100% do número de bactérias 

em suspensão comparativamente com os grânulos sem antibiótico. O mesmo tipo de redução 

verifica-se tanto para os grânulos sinterizados a 830 ºC como a 1050 ºC. Comparando os 

grânulos sem vancomicina, o crescimento bacteriano após 24h não foi diferente 

estatisticamente (Figura 20). A adesão da MRSA nos grânulos foi observada por SEM, na qual 

é notória a influência da vancomicina na adesão das bactérias nos grânulos HECOLCAP. Uma 

vez que é visível uma diminuição significativa do número de bactérias aderidas nos grânulos. 

Entre as duas temperaturas de sinterização não é possível verificar, pela observação de SEM, 

que existem diferenças na adesão das bactérias nos grânulos. Face aos resultados obtidos, 

não foi possível relacionar as propriedades da superfície dos materiais com a adesão 

bacteriana. No entanto, existem estudos que não mostraram uma correlação entre a 

rugosidade superficial e quantidade de bactérias aderidas para valores de rugosidade 

inferiores a 0,2 µm (76, 83).  

Além disso, a adesão bacteriana também pode ser relacionada com a área superficial. De 

acordo com Grenho et al. (76) os materiais sinterizados à temperatura mais baixa 

apresentam maior adesão bacteriana do que os materiais sinterizados à temperatura mais 

elevada, visto que aqueles apresentam maior área superficial e maior porosidade. Portanto, 

seria de esperar que a adesão bacteriana fosse superior para os grânulos HECOLCAP_830. No 

entanto, no presente estudo, tal correlação não se verificou. Uma vez que o SEM não permite 

verificar grandes diferenças, a temperatura de sinterização não parece influenciar a adesão 

bacteriana. No entanto, como trabalho futuro, deveria ser feita uma quantificação das 

bactérias aderidas, para verificar ao certo o número de bactérias aderidas para cada um dos 

materiais. Contudo, as imagens de SEM mostram que para os dois tipos de materiais as 

bactérias possuem morfologia esférica caraterística (coccus) e apresentam-se na forma de 

clusters (aglomerados de duas ou mais bactérias) (Figura 21). É também possível verificar 

um grande número de bactérias próximas da estrutura de colagénio, pois este possui ligantes 

específicos para as bactérias, uma vez que o colagénio é uma das proteínas da matriz extra 

celular, à qual as bactérias aderem para colonizar o tecido hospedeiro (16). Este fator parece 
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ter prevalecido na adesão bacteriana verificada, o que sugere que a rugosidade nas áreas 

analisadas bem como a área superficial podem não ter sido os fatores mais relevantes para 

a adesão bacteriana. 
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Capítulo 5: Conclusões 

No presente trabalho produziram-se grânulos de nanoHA/colagénio heparinizados tendo sido 

otimizado o processo de produção dos mesmos, de forma a produzir grânulos com maior 

macroporosidade e resistência, bem como um perfil de libertação otimizado para o 

tratamento da osteomielite.  

A inclusão de uma nova espuma com elevada resiliência permitiu uma melhor impregnação 

da suspensão de nanoHA, o que se refletiu num aumento da macroporosidade dos grânulos. 

No entanto, a temperatura de sinterização de 830 ºC demonstrou não ser suficiente para 

obter grânulos com elevada macroporosidade e simultaneamente adequada resistência 

mecânica. Deste modo, o aumento da temperatura de sinterização para 1050 ºC permitiu 

aumentar a resistência mecânica e manter a integridade dos grânulos, possibilitando ainda 

uma maior macroporosidade interconectada.  

Os grânulos sinterizados às diferentes temperaturas apresentam macro, micro e 

nanoporosidade, que são caraterísticas importantes para a adesão e migração celular, fluxo 

de nutrientes e adsorção de proteínas. Estes materiais possuem ainda o colagénio distribuído 

numa estrutura em rede, o que demonstra ser um benefício deste biocompósito, uma vez 

que a nanoHA e o colagénio estão disponíveis para interagir com o meio envolvente. Os 

grânulos produzidos com diferentes dimensões demonstram ter as mesmas caraterísticas a 

nível de composição química e morfológica, o que representa uma mais-valia para colmatar 

a necessidade do mercado relativamente à existência de defeitos ósseos de tamanhos 

diferentes. 

No entanto, os grânulos HECOLCAP_830 comparativamente com os HECOLCAP_1050 

demonstraram a presença de maior nanoporosidade, o que se reflete numa maior área 

superficial e consequentemente numa maior libertação de vancomicina. Em contrapartida, 

os HECOLCAP_1050 apresentam maior macroporosidade, interconetividade, maior 

resistência mecânica e integridade dos grânulos com concentrações de vancomicina 

libertadas capazes de erradicar as bactérias.  

O aumento da concentração de vancomicina adsorvida para a concentração de 50 mg/mL e 

a redução do tempo de adsorção para 2 h demonstram uma maior eficácia e um tempo mais 

adequado de preparação do material para cirurgia. Além disso, o perfil de libertação da 

vancomicina obtido indica ser adequado para o tratamento da osteomielite, uma vez que 

apresenta uma libertação inicial elevada, seguida de uma libertação sustentada durante 19 

dias, com valores sempre acima do MIC para a MRSA, uma estirpe resistente, cada vez mais 

frequente em pacientes com osteomielite. De facto, a vancomicina foi libertada dos grânulos 
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HECOLCAP em concentrações capazes de inibir o crescimento da MRSA, como foi confirmado 

pelo ensaio de bioactividade da vancomicina. 

Desta forma, os grânulos HECOLCAP_1050 indicam ser os mais adequados para serem 

utilizados em casos de osteomielite, uma vez que reúnem as melhores características: 

apresentam maior resistência, sendo esta fundamental para a integridade do material no 

momento da aplicação dos mesmos no defeito ósseo; apresentam elevada macroporosidade 

interconectada que é um indicativo de que irá promover a regeneração óssea e libertam 

quantidades de vancomicina capazes de erradicar bactérias até mesmo resistentes, como o 

caso da MRSA. Com este trabalho foi possível melhorar a performance na libertação, bem 

como manuseamento e aplicabilidade do material, o que faz com que seja mais eficaz e 

competitivo com os outros materiais já existentes no mercado.  
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Capítulo 6: Trabalho Futuro 

Como proposta para trabalho futuro seria importante garantir uma reprodutibilidade dos 

grânulos HECOLCAP. A recolha das espumas efetuada neste estudo permitiu verificar que 

algumas empresas podem não assegurar reprodutibilidade da espuma no que diz respeito à 

porosidade. Deste modo, é importante assegurar junto do fornecedor que este garanta 

sempre as mesmas características, incluindo porosidade. O facto de o processo de 

impregnação da espuma ter sido manual dificulta a reprodutibilidade dos scaffolds e 

consequentemente dos grânulos. Deste modo, é importante desenvolver um mecanismo 

automático que garanta sempre a mesma taxa de compressão nas espumas impregnadas, de 

forma a permitir a eliminação da quantidade adequada de suspensão em excesso. 

Um novo estudo AFM ou SEM também seria interessante para quantificar o número de cristais 

com dimensão inferior a 100 nm de forma a avaliar se para temperaturas de sinterização 

superiores ainda se trata de um material nanoestruturado. O ciclo de sinterização também 

poderá ser otimizado, de modo a evitar que os cristais cresçam para tamanhos superiores a 

100 nm e consequentemente se perca a nanoestrutura. 

Para avaliar o perfil de libertação da vancomicina seria interessante efetuar a libertação 

num meio infecioso de forma a reproduzir melhor o cenário de osteomielite. 

Por fim, também devia ser feita uma quantificação das bactérias aderidas ao material, para 

verificar a influência das diferentes temperaturas de sinterização na adesão bacteriana. 

Além disso, do ponto de vista de certificação do dispositivo médico, terão ainda de ser feitos 

ensaios in vitro de culturas celulares e in vivo para confirmar a inexistência de citotoxicidade 

do material.  
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Anexos 

Anexo A - Análise Micro-CT 

 

Figura A1 – Imagens das três secções de corte do grânulo (A) HECOLCAP_830; (B) HECOLCAP_1050. 
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Figura A2 – Percentagem em volume da gama de porosidade do grânulo (A) HECOLCAP_830; (B) HECOLCAP_1050. 
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