
Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o desempenho mecânico e biológico de compósitos 

de hidroxiapatite reforçada com vidro (GR-HA), tendo em vista a sua utilização em aplicações 

biomédicas. Estes compósitos foram preparados por um processo de sinterização na presença de 

fase líquida, usando vidros do sistema P2O5-CaO contendo iões Mg2+ e F-. Foi efectuada uma 

caracterização estrutural e fisico-química destes compósitos, bem como avaliado o seu 

comportamento biológico in vitro e in vivo.  

Durante o processo de sinterização, a matriz de hidroxiapatite (HA) reagiu com o vidro, originando a 

fase secundária β -TCP, que por sua vez se transformou em α -TCP a temperaturas de sinterização 

mais elevadas. A presença de iões Mg2+ nos vidros induziu uma maior transformação da matriz de HA 

em β -TCP durante o processo de sinterização, e dificultou a transformação desta fase em α -TCP.  

Os compósitos apresentaram uma maior hidrofobicidade e uma carga negativa superficial mais 

elevada que a HA. Estes parâmetros influenciaram o trabalho de adesão da vitronectina aos 

compósitos, tendo-se concluído que as forças electrostáticas atractivas não controlam o processo de 

adsorção desta proteína aos materiais estudados.  

O desempenho mecânico dos compósitos mostrou ser função da quantidade de vidro inicialmente 

adicionada e da temperatura de sinterização. Os compósitos apresentaram uma resistência à flexão 

(σ ) duas a três vezes superior à da HA. Os valores do módulo de Weibull indicaram que a fiabilidade 

estrutural dos compósitos é também superior à da HA. A tenacidade à fractura dos materiais 

compósitos aproximou-se do valor da HA, excepto o compósito preparado com a maior quantidade de 

Mg2+, o qual apresentou um valor cerca de duas vezes superior. Os compósitos apresentaram 

módulos de Young (E) e corte (G) inferiores aos da HA. A modelização das propriedades mecânicas 

determinadas experimentalmente (σ , E e G), em função da microestrutura, pela equação Duckworth-

Knudsen, conduziu a valores correctivos de porosidade, b, de 4.02, 4.04, e 4.11, respectivamente, de 

acordo com as seguintes equações:  

(=σ 83.1XHA + 179.9Xß TCP + 233.5Xa – TCP) e -4.02P 

E = (120.XHA + 64.1Xß – TCP 188.6Xa – TCP) e -4.04P 

G = (41.8XHA + 27.4Xß – TCP + 91.3Xa) e -4.11P 

O comportamento biológico in vitro foi avaliado usando a linha celular de osteoblastos humanos 

MG63. Esta avaliação foi realizada por contacto directo das células com a superfície dos compósitos 

e, por um método indirecto, utilizando extractos líquidos de compósitos. A avaliação pelo método 

directo mostrou um atraso inicial na progressão das células no ciclo celular, o qual posteriormente foi 

recuperado. Este atraso foi muito mais significativo no compósito contendo iões F-. Provavelmente, 

como consequência deste atraso na proliferação celular, a expressão de osteocalcina e fibronectina 



foi menor nos compósitos que na HA. Os extractos líquidos dos materiais estudados tiveram um efeito 

pouco significativo no crescimento e função celular.  

O comportamento biológico in vivo dos compósitos com iões F- foi avaliado pela realização de 

ensaios de "push-out", histologia e histomorfometria. Constatou-se que os compósitos apresentavam 

um comportamento osteocondutivo superior ao da HA. A maior taxa de ligação osso/implante, 

observada para os materiais compósitos, é provavelmente consequência da presença de fases 

secundárias de β  - e α -TCP na microestrutura e, da presença do ião F-, o qual é sabido ter um 

efeito positivo na proliferação de osteoblastos.  

Abstract  

The aim of this work was to determine the mechanical and biological performance of glass reinforced 

hydroxyapatite (GR-HA) composites in order to assess their potential for biomedical applications. The 

composites were prepared by a liquid sintering process using P2O5-CaO glasses containing Mg2+ and 

F- ions, and their structural, physicochemical and biological performance examined.  

During the sintering process, hydroxyapatite matrix (HA) was found to react with the glass and formed 

a β -TCP phase, which was converted into α -TCP at higher sintering temperatures. The presence of 

Mg2+ ions in the glasses induced a higher leveI of β -TCP formation during the sintering process, and 

hampered the conversion of β -TCP into α -TCP.  

GR-HA composites were found to be more hydrophobic and more negatively charged than HA. These 

two features had a marked influence on the adhesion work of vitronectin and suggested that 

electrostatic attractive forces do not dominate vitronectin adsorption.  

The mechanical performance of the composites was found to depend on the sintering temperature and 

proportion of glass. The bending strength (σ ) of the GR-HA composites was two to three times higher 

than that of HA. Structural reliability was also higher for the composites than for HA, as indicated by 

the Weibull modulus. Although the composites generally had a similar fracture toughness value as HA, 

the composite with the highest amount of Mg2+ had about twice the toughness value. Moreover, the 

composites also had lower Young's (E) and shear modulus (G) than HA. Using the Duckworth-

Knudsen approach, the mechanical properties were correlated with the microstructure, giving porosity 

correction factors b of 4.02, 4.04 and 4.11 for σ , E and G respectively, according to the following 

equations:  

σ  = (83.1XHA + 179.9Xß – TCP + 233.5Xa - TCP) e -4.02P  

E = (120.0XHA + 64.1Xß – TCP + 188.6Xa - TCP) e –4.04P  

G = (41.8XHA + 27.4Xß - TCP + 91.3Xa - TCP) e -4.11P  



The biological assessment of the materials in vitro was performed by growing human MG63 

osteoblast-like cells either directly on the surface of the composites or indirectly using extracts of the 

same materiaIs. Direct assessment showed that GR-HA composites containing F- rather than Mg2+ 

caused an initial delay in the synthesis of DNA, which then recovered. Moreover, these composites 

also down-regulated the relative expression of osteocalcin and fibronectin, two major bone/associated 

proteins. However, the extracts of the materiaIs generally had much less effect on both cell growth and 

cell function.  

In vivo push-out and histomorphometry studies of the GR-HA composites containing F- ions, showed 

these composites to be more osteoconductive than HA. The faster bone/implant contact rate of the 

composite materiaIs is probably due to the presence of β - and α -TCP secondary phases, and also 

to the presence of F- ions, which has previously been shown to have a positive effect on osteoblast 

proliferation.  


