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O recurso a implantes e próteses constitui uma prática clínica corrente para a reparação ou 

substituição de ossos e dentes. Os biomateriais usados nestes dispositivos biomédicos têm 

necessariamente que ser biocompatíveis, assegurando a função biológica das partes que 

substituem e além disso, promovendo estímulos para que ocorra osteocondução e 

osteointregação. Enquanto alguns mecanismos biológicos associados ao estímulo de factores 

activadores da diferenciação celular continuam ainda sob alguma obscuridade, a experiência 

acumulada de longos anos de aplicação de próteses e implantes, permitiu concluir que a 

melhor solução técnica para a construção deste tipo de dispositivos consiste no revestimento 

de um material resistente (usualmente titânio ou suas ligas) às elevadas cargas mecânicas a 

que, na grande maioria das situações, os ossos estão sujeitos, com materiais cerâmicos como 

sejam a hidroxiapatite, biovidros ou associação deste materiais. Actualmente, a melhor 

solução comercialmente disponível, consiste na aplicação do revestimento cerâmico pela 

técnica de plasma spray. Contudo, o sucesso clínico da reabilitação esperado pela colocação 

de deste tipo de implantes revestidos por plasma-spray, surge comprometido, originando 

reacções inflamatórias agudas e, por vezes, obrigando até a nova cirurgia para substituição do 

implante. Estas situações de insucesso são, na maior parte das vezes, devidas à degradação da 

composição química do revestimento cerâmico e da sua aderência ao substrato metálico.  

A aplicação da técnica de revestimento por PLD (pulsed laser deposition) a dispositivos 

biomédicos está presentemente ainda na fase de experimentação in vitro mas, estudos já 

efectuados, indiciam que poderá representar uma solução possível para a resolução das 

dificuldades referidas uma vez que os revestimentos assim obtidos são filmes extremamente 

finos (da ordem de 10 µm), com uma topografia superficial regular, excelente aderência, 

quimicamente mais estáveis e com uma rugosidade muito inferior à dos filmes obtidos por 

plasma-spray.  

Por outro lado, reconhece-se actualmente que a hidroxiapatite, embora quimicamente muito 

semelhante à matriz extra-celular do tecido ósseo, apresenta bioactividade limitada, 

principalmente devido à sua quase total insolubilidade no meio fisiológico. Assim, vários 

estudos experimentais demonstraram as vantagens da associação da hidroxiapatite a 

biovidros, nomeadamente a inclusão de vidros do sistema CaO-P2O5. 
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Neste contexto, pretendeu-se com o presente trabalho experimental avaliar in vitro o 

desempenho de amostras de liga de Ti6Al4V revestidas pela técnica de PLD, com 

hidroxiapatite e com hidroxiapatite misturada com um biovidro do sistema CaO-P2O5. O 

comportamento de amostras desta natureza foi avaliado segundo duas perspectivas: pelas 

transformações físico-químicas resultantes da sujeição das amostras a um meio simulador do 

ambiente fisiológico (solução SBF - Simulated Body Fluid) e também pela sua 

citocompatibilidade em contacto com células do tipo osteoblástico (linha celular MG63). 

Os resultados obtidos com este estudo experimental permitiram concluir que: 

� os filmes cerâmicos obtidos por PLD replicam a topografia superficial do substrato 

metálico onde são aplicados; 

� os fenómenos de dissolução e reprecipitação ocorridos durante a imersão em SBF, não 

alteram a estrutura colunar constituinte do revestimento; 

� os revestimentos assim obtidos são muito aderentes e apresentam rugosidade uniforme 

em toda a superfície; 

� quando sujeitas a contacto com células do tipo osteoblástico, as amostras revestidas 

por PLD demonstraram excelente aceitação, comparativamente às amostras de 

controlo; 

� nas amostras revestidas por PLD e contendo biovidro, observou-se maior proliferação 

celular comparativamente às amostras de controlo e apenas hidroxiapatite; 

� no que diz respeito à morfologia e comparativamente às amostras de controlo, as 

células que cresceram em contacto com as amostras revestidas por PLD e contendo 

biovidro apresentam uma morfologia mais “saudável” e típico de células 

osteoblásticas, com inúmeros  e grânulos proteicos, contrariamente às células das 

amostras de controlo (de hidroxiapatite sinteterizada) que se apresentam espalmadas e 

de aspecto mais indiferenciado. 
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The application of implants and prostheses is a frequent clinical procedure to repair dental and 

orthopaedic defects. The biomaterials used in these biomedical devices have to be 

biocompatible, ensuring the biological function of the substituting parts and also providing 

the stimulating factors for osteoconduction and osteointegration. While some biological 

mechanisms associated to cellular differentiation are still obscure, experience accumulated 

over the past few decades has led to the development of implants made of highly resistant 

metals (usually titanium or its alloy) able to withstand high load forces as it is the case for the 

majority of bones, coated with ceramic materials like hydroxyapatite, bioactive glasses or an 

association of these materials. At present, the best commercially available technical solution 

consists on coating the metal (substrate) using the plasma-spray technique. However, the 

clinical success of the rehabilitation expected by the application of plasma-spray coated 

implants is questioned by acute inflammatory reactions, and, sometimes leading to a new 

surgery for substitution of the first implant. These unsuccessful situations are, most 

frequently, attributed to the chemical degradation of the ceramic coating and its decreased 

adherence to the metallic substrate. 

The application of the PLD (pulsed laser deposition) technique to coat biomedical devices is, 

presently, still in an in vitro experimentation phase, but previous studies indicate that this 

technique may represent a possible solution for the resolution of the referred difficulties, 

because PLD coatings produce extremely thin films (about 10 µm thick), with a regular 

surface topography, showing excellent adhesion, chemically stable and have a decreased 

surface roughness when compared with plasma-sprayed coatings. 

Notwithstanding the fact that hydroxyapatite is chemically very similar to the extracellular 

bone matrix, at present, it is recognized as having limited bioactivity mainly due to its almost 

insoluble behaviour in physiological media. Consequently, several experimental studies have 

shown the advantages of the association of hydroxyapatite with bioglasses, namely the 

inclusion of glasses belonging to the CaO-P2O5 system. 
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In this context, the objectives of this experimental work consist on the evaluation of the in 

vitro performance of metallic Ti6Al4V alloy samples coated by PLD with hydroxyapatite and 

hydroxyapatite mixed with a bioglass from the CaO-P2O5 system. The performance of these 

samples was evaluated according to two perspectives: following the physico-chemical 

transformations resulting from the immersion of samples in SBF media (Simulated Body 

Fluid) and also evaluating the cytocompatibility in contact with osteoblastic-like cells 

(cellular line MG63). 

Results from this experimental study led to the following conclusions: 

� ceramic PLD films reproduce the surface topography of the metallic substrate; 

� dissolution and reprecipitation phenomena occurred during immersion in SBF did not 

modify the original columnar structure of the film; 

� coatings films obtained with this technique have very good adherence and uniform 

roughness all over the surface; 

� in contact with osteoblastic-like cells (MG63), PLD test samples exhibited very good 

acceptance and cytocompatibility when compared with control samples; 

� comparing with control samples and with only hydroxyapatite PLD samples, the ones 

including bioglass achieved higher values of cellular proliferation; 

� regarding cellular morphology, PLD samples exhibited healthy cells with many 

filipodia and granular structures when compared with flattened cells grown on control 

samples. 
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Le recours à des implants et des prothèses constitue une pratique clinique courante pour la 

réparation ou la substitution des os et des dents. Les matériaux biologiques utilisés dans ces 

dispositifs biomédicaux doivent nécessairement être biocompatibles, assurer la fonction 

biologique des parties q’elles remplacent, et par ailleurs, promouvoir des stimulations pour 

qu’il y ait ostéo-conduction et ostéo-intégration. Alors que certains mécanismes biologiques 

associés à la stimulation de facteurs activant la différenciation cellulaire continuent encore 

dans l’obscurité, l’expérience accumulée au cours de longues années d’application de 

prothèses et d’implants, a permis de conclure que la meilleure solution technique pour la 

construction de ce type de dispositifs consiste en un revêtement d’un matériel (généralement 

du titane et ses alliages) résistant aux charges mécaniques elevées auxquelles, dans la plupart 

des cas, les os sont sujets, par des matériaux céramiques, tels que l’hydroxiapatite, des 

bioverres ou une association de ces matériaux. Actuellement, la meilleure solution disponible 

dans le commerce consiste en une application du revêtement céramique par la technique de 

plasma spray. Cependant, le succès de cette opération est souvent contrarié par l’apparition de 

réactions inflammatoires aigues et, parfois, une nouvelle chirurgie est nécessaire. Ces 

situations d’échec sont dues, en grande majorité, à la dégradation de la composition chimique 

du revêtement céramique et de son adhérence au substrat métallique.  

L’application de la technique de revêtement par PLD (pulsed laser deposition) à des 

dispositifs médicaux biologiques est actuellement en cours d’expérimentation in vitro, mais il 

existe déjà des études qui indiquent que cette technique pourra représenter une solution 

possible pour la résolution des difficultés avant évoquées, dans la mesure où les revêtements 

obtenus de cette façon sont des couches extrêmement minces (environ 10 µm), avec une 

topographie de surface régulière, une adhérence excellente, et ils sont bien plus stables et 

possèdent une rugosité très inférieure à celle des couches obtenues par plasma-spray.   

D’un autre côté, on reconnaît actuellement que l’hydroxiapatite, bien qu’elle soit 

chimiquement très semblable à la matrice extra-cellulaire du tissu osseux, présente une 

biologique limitée, due principalement à son insolubilité presque totale dans le milieu 

physiologique.  



 

�

Ainsi, plusieurs études expérimentales montrent les avantages de l’association de 

l’hydroxiapatite et des bioverres, notamment l’inclusion de verres du système CaO-P2O5.  

Dans ce contexte, on prétend évaluer in vitro, grâce à ce travail expérimental, la performance 

des échantillons de la alliage Ti6AI4V revêtus par la technique de PLD, avec l’hydroxiapatite 

et avec l’hydroxiapatite mélangée avec un bioverre du système CaO-P2O5. Le comportement 

de ce type d’échantillons a été évalué selon deux perspectives: les transformations physiques 

et chimiques qui résultent de l’assujettissement des échantillons à un milieu simulant 

l’environnement physiologique (solution SFB - Simulated Body Fluid) et l’incompatibilité 

cytologique lors du contact avec des cellules du type ostéoblastique (ligne cellulaire MG63).  

Les résultats obtenus avec cet étude expérimentale ont permis de conclure que:  

� les couches céramiques obtenues par PLD reproduisent la topographie de surface du 

substrat métallique où elles sont appliquées;  

� les phénomènes de dissolution et de précipitations survenant pendant l’immersion en 

SBF, ne changent pas la structure colonnaire qui constitue le revêtement. 

� les couches de revêtements obtenues de cette façon sont très adhérentes et présentent 

une rugosité uniforme sur toute la surface.  

� quand ils sont sujets à un contact avec des cellules du type ostéoblastique, les 

échantillons revêtus par PLD ont fait preuve d’une excellente acceptation, par 

comparaison avec les échantillons de contrôle.  

� dans les échantillons revêtus par PLD et contenant du bioverre, on a observé une plus 

grande prolifération cellulaire par comparaison avec les échantillons de contrôle et 

seulement de l’hydroxiapatite.  

� Par rapport à la morphologie et comparativement aux échantillons de contrôle, les 

cellules qui se sont développées en contact avec les échantillons revêtus par PLD et 

qui contiennent bioverre présentent une morphologie plus «salutaire» et typique de 

cellules ostéoblastiques, avec de nombreux filipodia et de nombreux granules 

protéiques, contrairement aux cellules des échantillons de contrôle (de hydroxiapatite 

sintérisé) qui se présentent aplaties et d’aspects moins différenciés. 
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Com o presente trabalho pretendeu-se investigar a biocompatibilidade de revestimentos 

cerâmicos de hidroxiapatite e hidroxiapatite associada a um biovidro do sistema CaO-P2O5 

aplicado sobre substratos de liga Ti6Al4V, recorrendo à técnica de ablação laser ou PLD 

(Pulsed Laser Deposition).  

A combinação destes biomateriais visa como principais aplicações médicas o fabrico de 

implantes dentários e ortopédicos, na tentativa de melhoria ou eventual resolução de algumas 

dificuldades técnicas existentes nos implantes disponíveis comercialmente. 

Desde 1992 [Cottel, 1992], vários estudos demonstraram que a técnica de PLD poderá ser 

promissora no revestimento de metais ou ligas com hidroxiapatite obtendo-se maior qualidade 

de revestimento (menores espessuras, elevada aderência, uniformidade e controlada 

composição química final do revestimento) face à técnica de plasma spray, actualmente muito 

difundida e usada industrialmente. 

Num trabalho recente [Ferraz et al, 2004], observou-se que a associação do biovidro do 

sistema CaO-P2O5 com hidroxiapatite no revestimento cerâmico, favorece a indução de 

formação de hidroxiapatite, dita “apatite natural” precipitada à superfície do material, ou seja 

favorece a bioactividade do material, quando em ensaios in vitro ou em situações in vivo. 

Com base nestas experiências anteriores, realizou-se o trabalho experimental aqui descrito e 

que foi baseado exclusivamente em estudos in vitro efectuados em duas fases. 

Na primeira fase foram estudadas algumas transformações físico-químicas sofridas pelo 

biomaterial quando colocado num meio de simulação do plasma sanguíneo, na ausência de 

proteínas e células (meio SBF – Simulated Body Fluid). 

Na segunda fase foi testada a biocompatibilidade do mesmo biomaterial recorrendo a testes in 

vitro com células osteoblásticas da linha celular MG63. 

$%& $���	���
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No desenvolvimento de implantes, dispositivos e materiais biomédicos a função a 

desempenhar, a durabilidade esperada (tempo de vida) e a biocompatibilidade do material são 

factores determinantes desde o projecto de concepção do dispositivo. Ao longo do tempo de 
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vida do dispositivo biomédico, ou neste caso específico do implante, a biocompatibilidade é 

um processo dinâmico dependente das características físico-químicas do biomaterial, 

(especialmente das propriedades de superfície) e do “ambiente fisiológico” em que o 

biomaterial foi implantado com especial ênfase para as interacções e fenómenos que ocorrem 

na interface biomaterial – tecido vivo. As variações sofridas nas propriedades do biomaterial 

resultantes das interacções com os tecidos e fluídos fisiológicos têm necessariamente que ser 

avaliadas antes da utilização humana de um dispositivo biomédico. Esta etapa no processo de 

avaliação da biocompatibilidade e do desempenho do biomaterial pressupõe, à luz do 

conhecimento actual, estudos in vitro recorrendo a meios de simulação do referido “ambiente 

fisiológico”. 

$%&%& !�����
'����


A estrutura óssea é um dos tecidos mais resistentes e duros do organismo humano, pois 

acumula as importantes funções de suporte, protecção e locomoção do indivíduo. Assim, o 

tecido ósseo é especializado no suporte de forças e tensões que são transmitidas pelos 

músculos esqueléticos. 

O tecido ósseo é do tipo conjuntivo, embora se diferencie dos restantes tecidos conjuntivos 

pelo facto de se encontrar mineralizado, o que contribui para a sua resistência e dureza (na 

verdade, o tecido ósseo pode ser considerado como um compósito natural, complexo 

fundamentalmente constituído por colagénio - que confere flexibilidade e resistência; e apatite 

óssea, dura mas frágil). O tecido ósseo é constituído por células ósseas (cerca de 2%) e tecido 

mineralizado designado por matriz extracelular, composto por substâncias minerais (70%) 

principalmente compostos de fosfato de cálcio e substâncias orgânicas (30%) 

maioritariamente colagénio [Serra, 2002]. 

Os ossos estão continuamente em remodelação, resultante de processos naturais de destruição 

do tecido ósseo existente e formação de tecido novo, e também da substituição do osso 

primário por osso secundário. Num indivíduo saudável, o equilíbrio destes dois processos 

naturais conduz à homeostasia do osso e conservação da massa óssea. Este processo é 

extremamente condicionado pela intensidade, orientação e duração das forças a que o tecido 

ósseo está sujeito [Afonso, 1998]. Com o processo natural de envelhecimento ou devido a 
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patologias, este equilíbrio altera-se, prevalecendo o processo de destruição face ao de 

renovação. 

As células ósseas são responsáveis pela estrutura e homeostasia do osso e podem distinguir-se 

três tipos: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. 

Os osteoblastos são edificadores de tecido ósseo pois sintetizam e excretam a matriz orgânica 

extracelular óssea durante os processos de desenvolvimento ou reparação do osso. As células 

osteoblásticas são mononucleadas, basófilas e possuem grandes retículos endoplasmático e 

complexo de Golgi. Têm origem nas células estaminais multipotentes do mesênquima. São 

células especializadas na secreção de proteínas, em especial o colagénio do tipo I, que é uma 

proteína estrutural fundamental e maioritária na matriz orgânica extracelular mas também, e 

em menor quantidade, outras proteínas (incluindo importantes enzimas e hormonas) como 

fosfatase alcalina, osteonectina, osteocalcina, osteopontina, proteoglicanos e factores de 

crescimento. Estas células são também responsáveis pelo processo de mineralização da matriz 

óssea, através da produção de substâncias que preparam a matriz para a sua mineralização, 

como é o caso da fosfatase alcalina.  

Os osteócitos resultam de células osteoblásticas que ficaram retidas na matriz extracelular 

mineralizada, ocupando espaços designados por lacunas. Estas células estabelecem, na matriz 

óssea, uma rede de canalículos através dos quais comunicam com as células vizinhas, 

efectuam as trocas metabólicas e regulam a homeostasia do osso. 

Os osteoclastos são células renovadoras de matriz óssea, destruindo e absorvendo tecido (por 

meio da acidificação do meio extracelular) e consequente dissolução e libertação de minerais, 

em especial cálcio e fósforo. São células de dimensões muito grandes, multinucleadas 

(podendo conter várias dezenas de núcleos), e produzem grandes quantidades de enzimas 

lisossómicas em especial fosfatase ácida. Têm origem em células precursoras hematopoiéticas 

da linha monócito-macrófago que se diferenciam em contacto com o osso por acção de 

diferentes factores de regulação. 

O equilíbrio dinâmico do osso: formação, remodelação e reparação de tecido ósseo, depende 

da acção conjunta destes três tipos de células.  

Das substâncias minerais que constituem o osso, a mais importante é um mineral de estrutura 

muito porosa (com um elevado índice superfície / volume) resultante da agregação de cristais 
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pequenos e irregulares de fosfatos de cálcio e designa-se por apatite óssea. A apatite óssea é 

análoga à hidroxiapatite mineral (Ca10(PO4)6(OH)2) mas engloba também iões carbonato e em 

muito menor quantidade outros iões como o magnésio, o zinco, o sódio, o potássio, o cloreto, 

o fluoreto e o estrôncio [Aoki, 1991]. 

Os diferentes ossos que constituem o organismo apresentam pouca uniformidade no que 

respeita à sua microestrutura e propriedades mecânicas que são dependentes da porosidade do 

tecido, do nível de mineralização da matriz e da orientação das fibras de colagénio. 
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O esqueleto (em especial os ossos longos dos membros) suporta forças potencialmente 

deformantes geradas quer pelo peso do indivíduo (sujeito à acção da gravidade) quer pela 

acção muscular resultante da locomoção e do movimento em geral. Estas forças estão sempre 

presentes (mesmo em posição ortoestática), têm pontos de aplicação e direcção constantes e 

variam de intensidade de modo gradual. O sistema músculo-esquelético está estruturado de 

modo a que a resultante mecânica das forças geradas ou suportadas tenha direcção e ponto de 

aplicação coincidentes com o eixo do osso [Serra, 2002]. 

Deste modo, o osso é um material anisotrópico e em virtude das solicitações que sofre, as suas 

propriedades mecânicas variam de valor com as direcções longitudinal e transversal. 

As ligações entre ossos diferentes designam-se por articulações e têm um papel fundamental 

no esqueleto, uma vez que é através do movimento da articulação, em associação com a acção 

muscular, que se dá a transmissão das forças referidas anteriormente. A superfície de contacto 

entre dois ossos encontra-se protegida pela cartilagem e por fluídos que lubrificam as 

superfícies, reduzindo ao mínimo o atrito entre superfícies e suavizando o movimento. Ao 

contrário do tecido ósseo, o tecido cartilagíneo tem uma capacidade muito limitada de auto-

regeneração, de modo que, as situações clínicas em que ocorre degradação considerável das 

cartilagens (processo permanente, irreversível e eventualmente progressivo) conduzem, na 

maioria dos casos à substituição da articulação recorrendo a próteses.  
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Das variadas articulações existentes no esqueleto humano destacam-se a articulação da anca e 

a do joelho extremamente importantes na função de suporte mas, também porque sofrem de 

grande solicitação mesmo que seja apenas para locomoção. Devido ao desenho anatómico da 

articulação da anca, o tecido cartilagíneo envolvente está sujeito a uma carga mecânica 

equivalente a cerca de oito vezes o peso do corpo em situação de marcha acelerada [Park et 

al, 2000]. 

Em consequência desta biomecânica, verifica-se um grande número de casos clínicos de 

patologias, em especial artrose, levando em muitas situações à necessidade de intervenção 

cirúrgica para se proceder a uma artoplastia.  

O progressivo envelhecimento da população e o consequente aumento de patologias 

degenerativas do esqueleto provenientes do desgaste das articulações ou dos ossos como 

sejam a artrose ou a osteoporose, e ainda a crescente necessidade de restaurar a função e/ou a 

morfologia de partes do organismo que sofreram traumatismos resultantes de acidentes ou de 

diversas patologias, levaram a que, nos últimos 40 anos, esforços conjuntos de médicos 

(cirurgiões, ortopedistas) e investigadores desenvolvessem vários tipos de soluções para 

implantes e próteses. Volvidas estas quatro décadas, continuam ainda a ser avaliados os 

efeitos de longo prazo de alguns implantes, a optimização do desenho e modo de implantação 

e fundamentalmente dos biomateriais (ou da sua forma de aplicação) nos implantes e próteses 

utilizados.  

Os biomateriais podem ser utilizados de forma permanente (restringida ao tempo de vida do 

biomaterial) ou temporária, conforme a função para que foram desenhados. Se a presença do 

dispositivo no organismo é temporária, (pretendendo-se, por exemplo, promover a 

consolidação ou alongamento de um osso após fractura) adopta-se a designação de implante, 

enquanto que os dispositivos de carácter definitivo são denominados de prótese [Amaral et al, 

2003]. 

O projecto de uma prótese para substituição de uma articulação é baseado na cinemática e na 

transferência dinâmica das cargas características dessa articulação. A forma dos elementos da 

prótese, os materiais escolhidos para o seu fabrico e o modo de fixação da prótese são 

determinantes para o comportamento da prótese na forma como as cargas são absorvidas e 

transferidas e consequentemente para o sucesso clínico do implante. A sobre-carga na 

interface osso - implante ou a falta de solicitação de carga ao osso podem resultar na 



 

- ��������� <�

reabsorção óssea e posterior descelamento da prótese. O movimento relativo dos diferentes 

componentes da prótese deve efectuar-se com o mínimo atrito possível, sem originar 

libertação de partículas de desgaste. Para além destes factores o sucesso de uma prótese é 

também devido à facilidade e intensidade da adesão entre o tecido envolvente e o biomaterial.  

O desenho das variadas próteses actualmente existentes varia com a articulação a que se 

destina, conforme se observa na tabela seguinte: 
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Realçam-se a seguir algumas particularidades importantes de alguns tipos de próteses 

ortopédicas e dentárias, para as quais são relevantes as características e propriedades dos 

biomateriais estudados neste trabalho. 
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Nos últimos vinte anos efectuaram-se em Portugal alguns milhares de próteses totais da anca, 

sendo actualmente a operação mais utilizada para o tratamento cirúrgico da coxartrose, 

permitindo, em cerca de 90% dos doentes melhoria ao nível da dor e, em menor grau da 

mobilidade [Serra, 2002]. 
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Cada articulação da anca tem uma importância fundamental dado que faz a ligação da perna 

(através do fémur) com o tronco (através do osso ilíaco). Esta articulação é em esfera 

permitindo ao indivíduo uma considerável amplitude em movimentos rotacionais. A 

extremidade superior do fémur termina em forma de esfera que encaixa perfeitamente numa 

concavidade do ilíaco, designada por acetábulo.  

As próteses da anca podem ser do tipo monolítico (constituídas apenas por um único 

dispositivo) ou modulares (mais comuns) quando possuem dois ou mais componentes que são 

montados durante a cirurgia. Ainda que a prótese seja do tipo monolítico é usual diferenciar-

se em duas zonas distintas: a haste femural (construída em ligas metálicas) que se fixa no 

canal medular do fémur e o acetábulo, frequentemente fabricado em PEAD (polietileno de 

alta densidade) que se fixa no osso ilíaco. As combinações possíveis de biomateriais e modos 

de fixação usados na prótese da anca são muito diversas, não cabendo neste contexto a sua 

descrição exaustiva. 
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A prótese do joelho é do tipo articular como a da anca, mas a articulação do joelho tem uma 

geometria e uma biomecânica bastante mais complexas em que os ligamentos têm uma função 

muito importante na transferência de movimento. Deste modo, a prótese total do joelho pode 

ser classificada conforme o nível de restrição de movimentos resultante da condição dos 

ligamentos. Na situação de deterioração total dos ligamentos aplica-se uma prótese em 

charneira com um eixo de rotação fixo e que possui um componente de ligação ao fémur e 

outro de ligação tibial. Nos pacientes que possuem apenas deterioração parcial dos ligamentos 

aplica-se uma prótese que restringe apenas parcialmente os movimentos. Tradicionalmente os 

componentes usados nas próteses do joelho são construídos com materiais idênticos aos 

utilizados nas próteses da anca: ligas metálicas eventualmente revestidas ou com superfícies 

modificadas para os componentes de fixação ao fémur e à tíbia, e polímeros de elevada 

densidade para os componentes que estão sujeitos a fricção por movimento relativo das outras 

partes. 
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A Medicina Dentária é talvez a especialidade médica com maior diversidade de aplicação de 

biomateriais. Considera-se aqui apenas a situação de perda de um dente natural e sua 

substituição artificial. As próteses dentárias podem ser fixas ou removíveis e tem com função 

suportar o dente artificial estando sujeitas a forças de compressão muito elevadas, 

especialmente durante a mastigação. Tipicamente, o implante dentário consiste num 

dispositivo em titânio (ou numa liga do metal) em forma de espigão ou parafuso que funciona 

como raiz artificial do dente e no qual se fixa a coroa (parte exposta do dente) usualmente 

feita em material cerâmico ou em resina. Os materiais usados para o fabrico de raízes 

artificiais têm que ter como requisito a capacidade de oferecer uma boa adesão à gengiva para 

evitar a acumulação de resíduos e proliferação bacteriana. Os implantes fabricados 

exclusivamente em metal apresentam alguns problemas dado que não existe uma verdadeira 

adesão (biológica) ao maxilar mas antes a fixação baseia-se num apertado encaixe puramente 

mecânico. Como acontece noutras situações, o revestimento cerâmico da superfície metálica 

proporciona melhor adesão do implante ao osso, maior solidez do implante e 

consequentemente maior tempo de vida. 
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Para além das situações clínicas expostas, a utilização de implantes, face ao uso de 

transplantes inclui inúmeras vantagens
[Hench, 1998]: 

� a disponibilidade de dispositivos está limitada apenas à capacidade de fabrico e não à 

existência de um dador compatível; 

� elevada reprodutibilidade dos materiais e mecanismos, contrária à imensa 

variabilidade biológica de dadores; 

� confiança na segurança biológica de um implante fabricado segundo as normas e 

regulamentos internacionais, que está obrigatoriamente menos sujeito à transmissão de 

doenças infecto-contagiosas. 
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As primeiras próteses foram fabricadas com materiais biologicamente inactivos (como o aço 

inoxidável austenítico e as ligas Co-Cr-Mo) e fixavam-se durante a cirurgia por sistemas de 

interligação mecânica cimentados ao tecido ósseo com PMMA (polimetacrilato de metilo). 

Estas próteses designam-se por próteses morfologicamente fixadas [Hench, 1994]. Com o 

aquecimento decorrente da reacção de polimerização do cimento ósseo surge a necrose do 

tecido ósseo envolvente que perde, obviamente, a sua capacidade de remodelação. Por outro 

lado, as próteses articulares estão sujeitas a cargas mecânicas cíclicas por inerência da sua 

função, mas a transmissão das forças efectua-se de modo diferenciado nos materiais e no 

osso, dada a anisotropia do osso e as diferenças de propriedades dos materiais e do tecido 

vivo. Estes factores de natureza biológica e biomecânica contribuem para a deterioração da 

adesão da prótese ao osso e para o seu descelamento (designação para a separação entre o 

biomaterial da prótese e o tecido ósseo envolvente) [Kenny et al, 2003, Amaral et al, 2003]. O 

sucesso de uma artoplastia cimentada depende não apenas do cimento usado mas também da 

geometria da prótese dado que esta pode influenciar o comportamento do cimento à fadiga. 

Com o objectivo de resolução deste problema adoptaram-se outros tipos de fixação de 

próteses, recorrendo ao tratamento da superfície metálica para aumentar a rugosidade e 

posteriormente através do revestimento dos componentes metálicos com materiais cerâmicos 

bioactivos como a hidroxiapatite. A fixação de próteses por meio de interface com materiais 

cerâmicos designa-se por fixação biológica dado que estes biomateriais se ligam aos tecidos 

por indução de uma resposta biológica específica. Nas próteses não cimentadas é o próprio 

osso que se liga à prótese, daí que a opção por este tipo de prótese depende muito da condição 

vital do osso hospedeiro podendo não ser viável em todas as situações clínicas. O período 

pós-operatório é mais longo (normalmente cerca de 12 semanas para que se atinja a fixação da 

prótese), mas a médio prazo o risco de insucesso da artoplastia não cimentada é menor por 

não existir o risco de descelamento por fadiga do cimento. 

A artoplastia recorrendo a próteses não cimentadas exige maior perícia do cirurgião pois a 

distribuição das cargas mecânicas e das tensões produzidas na interface biomaterial – tecido 

ósseo são determinantes para o seu sucesso. Usualmente a prótese é fixada (por adaptação ao 

osso) pela extremidade superior deixando alguma flexibilidade da base da haste femural para 

amortecimento [Cavalheiro, 2002]. A fixação biológica pode ser conseguida por meio do 
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aumento da superfície e da rugosidade do biomaterial na zona de contacto com o tecido ósseo, 

de modo a que o crescimento ósseo se processe através da estrutura porosa criada no material 

como acontece na situação de revestimento por plasma-spray (ponto 1.3.1.) ou por 

sinterização de partículas. 

O recurso a materiais cerâmicos bioactivos (como o Bioglass e outros vidros cerâmicos 

bioactivos) para revestimento de implantes permite uma fixação do tipo bioactivo resultante 

de uma forte ligação química directa entre o biocerâmico e o tecido ósseo. Segundo Hench 

(1998), a adesão à superfície do implante verificada neste tipo de fixação bioactiva ocorre por 

meio de uma camada interfacial de hidroxiapatite carbonatada é tão forte que promove a 

indução de tecido ósseo novo por osteocondução, garantindo a fixação estável do implante. 

$%&%. /���	���	��
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São muitas as definições encontradas na literatura para exprimir o conceito de biomaterial, 

dada a grande variedade de materiais usados em aplicações biomédicas, estas também muito 

variadas. A definição que parece reunir maior consenso por parte dos especialistas na área foi 

introduzida por Williams em 1987, citando: 

“A biomaterial is a nonviable material used in a medical device, intended to interact with 

biological systems”, [Williams, 1987].  

Num contexto menos abrangente e mais focalizado no trabalho aqui apresentado, pode 

definir-se “biomaterial” como todo o material utilizado em dispositivos (próteses e implantes) 

destinados a serem incorporados no organismo humano (por meio de uma intervenção 

cirúrgica) com o objectivo de reparar ou substituir a capacidade funcional de um tecido ósseo 

ou de uma articulação. Estes materiais não devem libertar ou induzir a produção de 

substâncias tóxicas para o organismo e devem ser compatíveis com os tecidos e fluídos 

fisiológicos, ou seja, não devem causar reacções biológicas adversas. 
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Intrinsecamente associada à definição de biomaterial surge o conceito de biocompatibilidade, 

dado que somente materiais verdadeiramente biocompatíveis podem ser usados em implantes 

sob o risco de insucesso. A definição de biocompatibilidade é algo difícil porque abrange 

diversos aspectos relacionados com o material, a sua função e a resposta biológica; contudo, e 

de forma genérica, poderá definir-se a biocompatibilidade de um dado material como sendo a 

sua capacidade para desempenhar uma determinada função no organismo humano (quer seja 

no interior ou não), induzindo nesse organismo a resposta biológica adequada [Williams, 

1987]. 

No que diz respeito à avaliação da biocompatibilidade de materiais para implantes 

ortopédicos e dentários, o conceito de “resposta biológica adequada” não significa apenas a 

exclusão de efeitos negativos nas células e tecidos, mas significa também a indução de efeitos 

positivos e desejáveis como sejam a bioactividade, osteointegração e osteocondução 

[Kirkpatrick et al, 1990]. 
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O Titânio é um metal que possui uma combinação ideal de características que o tornam muito 

adequado para fabrico de implantes e próteses (dentários e ortopédicos): com excepção da 

resistência ao desgaste e comparativamente a outros metais, o Titânio apresenta elevada 

resistência mecânica, relativamente moderado módulo elástico, bem como elevada resistência 

à corrosão em meio fisiológico. 

O Titânio puro é um metal leve, de massa volúmica reduzida (4,5 g/cm3), elevado ponto de 

fusão (1668ºC), possuindo um módulo de elasticidade bastante inferior às ligas de ferro (107 

GPa) [Callister, 2000]. Contudo, o Titânio puro apresenta o inconveniente de ser 

quimicamente reactivo (ocorrendo formação de uma película de TiO2 à superfície do metal), 

especialmente a temperaturas elevadas, muitas vezes necessárias para moldar os implantes na 

forma desejada e nos processos de tratamento térmico de uma forma geral. 
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Das ligas de Titânio, a mais comum neste tipo de aplicações, é a liga de Alumínio e Vanádio, 

Ti6Al4V (ASTM F 136), cuja designação provém da sua composição: 88,3 a 90,8 % Titânio; 

5,5 a 6,5 % Alumínio e 3,5 a 4,5% Vanádio (valores expressos em percentagens mássicas) 

[Ratner et al, 1996]. Esta liga é mecanicamente mais resistente que o titânio puro. A liga 

Ti6Al4V possui uma estrutura cristalográfica do tipo α-β; a sua microestrutura, e 

consequentemente as suas propriedades mecânicas, dependem do tratamento térmico e da 

deformação plástica a que a liga foi submetida para se obter o dispositivo biomédico na sua 

forma final.  

As propriedades mecânicas desta liga são excelentes, nomeadamente elevada resistência à 

tracção (900 a 1400 MPa) e considerável ductilidade (10 a 14 em % de alongamento) 

facilitando a sua maquinagem e forjamento. 
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A classificação de materiais cerâmicos engloba um vasto grupo de materiais, em geral 

compostos que incluem óxidos, sulfuretos, silicatos e outros caracterizados por fortes ligações 

químicas de tipo covalente e iónico, associados na forma de cristais que têm em comum o 

facto de serem bons isolantes à passagem de corrente eléctrica e ao calor (pela ausência de 

electrões livres na sua estrutura), resistentes a temperaturas elevadas (elevada temperatura de 

fusão) e à corrosão em ambientes agressivos. Em relação ao comportamento mecânico, os 

cerâmicos são materiais de elevado modo elástico (devido às fortes ligações químicas) mas 

frágeis na resistência ao choque e de reduzidíssima deformação plástica. Quimicamente a 

diversidade dos materiais cerâmicos é muito grande sendo constituídos por substâncias 

inorgânicas cujas ligações ou são totalmente iónicas ou predominantemente iónicas, desta 

diversidade resultam também estruturas totalmente ou parcialmente cristalinas. Todas estas 

características contribuem para que os cerâmicos sejam tão aliciantes como biomateriais. 

Os compostos de fosfato de cálcio constituem um grupo de materiais cerâmicos 

biocompatíveis e de grande relevância no revestimento de implantes e próteses ortopédicas e 

dentárias. Contudo as suas propriedades mecânicas, nomeadamente a resistência mecânica à 

fractura, não permitem a sua utilização individual em situações em que a carga mecânica a 

que se encontram sujeitos é muito elevada, como é o caso das próteses articulares. Não 

obstante, o interesse pelos compostos de fosfato de cálcio, e em especial pela hidroxiapatite 

acentua-se, não apenas pela tentativa de obter materiais sintéticos de composição semelhante 

à matriz extracelular do tecido ósseo (a parte mineralizada do osso conta na sua composição, 

essencialmente hidroxiapatite carbonatada mas também fosfato tricálcico β), mas 

principalmente devido à capacidade demonstrada por estes materiais para permitir a adesão e 

o crescimento do tecido ósseo. 

A hidroxiapatite (não óssea) é um mineral de massa molecular (1004,8 g/mol) e massa 

volúmica elevadas, praticamente insolúvel em soluções aquosas neutras ou alcalinas e que 

possui uma estrutura cristalina hexagonal. 

É usual classificar os compostos de fosfato de cálcio conforme a razão atómica entre o cálcio 

e o fósforo existentes na sua estrutura molecular, conforme se observa na tabela 4. A apatite 

óssea, embora de estrutura cristalina muito semelhante à hidroxiapatite, apresenta uma razão 
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Ca / P de 1,65 devido à incorporação de iões, Na+, Mg2+ e K+ como substituintes do ião Ca2+ e 

iões (CO3)
2- como substituinte dos iões (PO4)

3- e OH- e o ião F- como substituinte de OH- na 

estrutura cristalina (tabela 3). 
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A análise química da parte mineral do osso é complexa em virtude da composição e estrutura 

do tecido ósseo (o tipo e proporção relativa de proteínas presentes na matriz orgânica 

extracelular) se encontrarem adaptados ao tipo de tecido ósseo e ao tipo de solicitação sofrida 

pelo osso.  
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É frequente a coexistência de mais do que um composto de fosfato de cálcio num determinado 

material cerâmico, quer seja proveniente de impurezas ou devido ao processamento sofrido 
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por esse material: por exemplo, o revestimento por plasma-spray provoca sempre a 

transformação de alguma hidroxiapatite (de estrutura cristalina) em fosfato tricálcico (de 

estrutura amorfa). Deste modo, outras características como a massa volúmica, estrutura 

cristalina ou solubilidade são também importantes para avaliar um material cerâmico. 

As propriedades mecânicas da hidroxiapatite (considerada enquanto material monolítico), 

nomeadamente boa resistência à compressão mas reduzida resistência à tracção, têm 

contribuído para que a maioria das suas aplicações em implantes seja como revestimento de 

superfícies metálicas. No entanto, a hidroxiapatite apresenta também alguns problemas: a sua 

bioactividade e reabsorção são limitadas comparativamente a outros materiais (biocerâmicos), 

e consequentemente o processo de osteointegração é demasiado lento, implicando períodos 

pós-operatórios longos [Ferraz et al, 1999]. Nenhum composto de fosfato de cálcio puro 

(referidos na tabela 4) conta na sua estrutura com iões Na+, Mg2+, K+, CO3
2-, e F-. Na 

expectativa de obter materiais de elevada biocompatibilidade como a hidroxiapatite e com 

propriedades físico-químicas e mecânicas mais semelhantes com o tecido ósseo, diferentes 

estratégias de modificação e transformação de materiais cerâmicos foram desenvolvidas. 

Também materiais vítreos (não-cristalizados) merecem particular atenção, dado o seu 

potencial de aplicação no corpo humano por possuírem elevada solubilidade em ambiente 

fisiológico e capacidade de indução de resposta favorável por parte do organismo hospedeiro.  

Na década de 70 Hench et al sintetizou um vidro composto por 46,1% SiO2; 24,4% Na2O; 

26,9% CaO e 2,6% P2O5 (valores expressos em percentagens mássicas) e que designou por 

Bioglass® [Hench et al, 1971]. A partir de então diversas modificações foram introduzidas 

desenvolvendo-se um grupo de materiais designados por biovidros e que possuem excelente 

biocompatibilidade, propriedades de osteocondução e a capacidade de formação de uma 

resistente ligação interfacial biovidro – tecido ósseo por meio de ligação química através de 

uma camada de hidroxiapatite carbonatada [Hench, 1991].  

Kokubo et al, desenvolveu um vidro – cerâmico composto por 34% SiO2; 44,7% CaO; 16,2% 

P2O5; 4,6% MgO e 0,5% CaF2 (valores expressos em percentagens mássicas) e que designou 

por vidro cerâmico A-W (apatite – volastonite: CaO·SiO2) [Kokubo et al, 1990]. Embora 

através de um mecanismo diferente que os biovidros, os vidros cerâmicos também 

demonstraram excelente biocompatibilidade e bioactividade resultante da formação de uma 

camada de hidroxiapatite carbonatada na interface [Kokubo, 1991; Kokubo et al, 1992]. 
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Santos et al, desenvolveu materiais cerâmicos de hidroxiapatite reforçada com vidros do 

sistema CaO-P2O5 (na razão 35:35 expressa em % molares) enriquecidos com óxidos de Na, 

K e Mg [Santos et al, 1992; Santos et al, 1996]. Neste processo quantidades reduzidas (2 a 

4% em massa) dos vidros referidos são adicionadas à hidroxiapatite e integradas na 

macroestrutura cerâmica em resultado da fusão do vidro durante o processo de sinterização 

[Santos et al, 1995]. Os materiais assim obtidos demonstraram um aumento significativo da 

resistência à fractura, da massa volúmica e da resistência de ligação face à hidroxiapatite 

sintética sinterizada [Santos et al, 1994]. Para além da valorização das propriedades 

mecânicas, a hidroxiapatite reforçada com vidro do sistema CaO-P2O5 associa também as 

vantagens de incorporação dos iões referidos na tabela 4, aproximando a sua composição à da 

fase mineral do osso. Estudos recentes de Ferraz et al, utilizando a hidroxiapatite reforçada 

como revestimento da liga Ti6Al4V pelo método de plasma-spray, evidenciaram adesão, 

proliferação e diferenciação de células humanas primárias obtidas de medula óssea [Ferraz et 

al, 1999a ; Ferraz et al, 1999b]. 
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Embora as próteses pretendam ser dispositivos de carácter definitivo, na realidade podem 

surgir diversos problemas importantes, nomeadamente: 

� Reacções inflamatórias de corpo estranho e eventuais infecções ou rejeições do 

material utilizado na prótese; 

� Descelamento da prótese devido à deterioração na zona da interface; 

� Degradação de componente(s) devido a fenómenos de desgaste ou corrosão. 
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Sempre que um material estranho é introduzido no organismo podem ocorrer reacções de 

rejeição cuja magnitude pode variar desde uma leve irritação até à morte do indivíduo. Todos 

os materiais usados em implantes têm que ser biocompatíveis, ou seja não induzir reacções de 

rejeição. Os fluídos fisiológicos são soluções bastante agressivas (corrosivas) para grande 

número de biomateriais. 

De um modo geral, os materiais metálicos implantados para corrigir defeitos ósseos no 

organismo humano desencadeiam uma reacção imunológica de resposta inflamatória de corpo 

estranho, encapsulando o biomaterial em tecido fibroso e assim isolando-o do tecido ósseo 

envolvente. Alguns metais como o titânio e as suas ligas, não desencadeiam este tipo de 

resposta e por isso designam-se por materiais bioinertes, significando que a sua inclusão no 

organismo não provoca uma reacção negativa. 

Nas próteses cimentadas com PMMA estão também descritos casos [Park et al, 2000] de 

reacções inflamatórias de corpo estranho com formação de uma membrana fibrosa na 

interface tecido ósseo – cimento e cuja ocorrência é devida a vários factores como sejam: 

efeitos tóxicos do monómero de metacrilato de metilo, necrose do tecido devido ao aumento 

de temperatura provocado pela polimerização do cimento e desvascularização resultante da 

preparação do canal medular para recepção do implante. Com o tempo, o incremento desta 

membrana fibrosa permite movimentos de maior amplitude entre o osso e a prótese, 

conduzindo ao seu descelamento. 

O excesso de carga exercida nas próteses, o movimento relativo entre a prótese e o tecido 

ósseo e a degradação dos materiais devido a desgaste ou corrosão provocam a libertação de 

partículas, consideradas de corpo estranho pelas células do sistema imunitário, nomeadamente 

macrófagos. 
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Alguns materiais cerâmicos como sejam a hidroxiapatite, o biovidro (Bioglass®), vidros 

cerâmicos de apatite –volastonite (CaO – SiO2), provocam no organismo uma resposta 

imunológica completamente diferente: estes materiais ligam-se espontânea e directamente ao 

tecido ósseo vivo onde são implantados e induzem a regeneração desse tecido. Por este factor 

tão importante são designados por materiais bioactivos. A capacidade do tecido ósseo aderir a 

um implante e crescer em contacto directo com esse implante sem que ocorra formação de 

uma membrana de tecido fibroso, denomina-se por osteointegração. 

Segundo Kokubo et al, verificou-se experimentalmente que todos os cerâmicos bioactivos 

anteriormente referidos, quando colocados no organismo humano ou em ambiente fisiológico, 

formam uma película de apatite na sua superfície, sendo esta a condição fundamental para que 

se processe a ligação íntima do material cerâmico ao tecido ósseo vivo [Kokubo et al, 2004]. 

Esta camada de apatite que se forma superficialmente apresenta composição e estrutura muito 

semelhantes à apatite óssea, e Kokubo et al descrevem ainda que quando ocorre a 

aproximação entre o osso envolvente (por meio da proliferação e diferenciação dos 

osteoblastos sobre esta camada de apatite) forma-se uma forte ligação química entre os 

minerais do osso e a superfície de apatite de modo a reduzir a energia interfacial entre as duas 

superfícies. Este fenómeno é, segundo Kokubo, o requisito essencial para que um material 

artificial se ligue ao osso vivo no organismo: a formação de uma camada superficial de apatite 

biologicamente activa e semelhante à do osso. 

A apatite é um composto de estrutura cristalina com elevada energia de activação para a 

reacção de nucleação homogénea, origem da sua cristalização. Para que ocorra um sítio de 

nucleação efectiva de apatite à superfície de um material artificial introduzido no meio 

fisiológico, é necessária a presença de determinados grupos funcionais indutores deste locais 

de nucleação. Observou-se experimentalmente que as superfícies bioactivas tinham a 

particularidade de se encontrarem carregadas negativamente, o que no caso de cerâmicos 

como a hidroxiapatite é consequência da presença de grupos funcionais -OH, que a pH 7,4 

(correspondente ao valor médio dos fluídos fisiológicos) são electronegativos. 
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Em diversos estudos de Kokubo et al, observou-se a formação de uma película de apatite 

carbonatada à superfície de diversos biomateriais quando estes eram imersos em soluções 

salinas de concentrações semelhantes à do soro de sangue humano (tabela 5), designadas 

abreviadamente por solução SBF (Simulated Body Fluid), [Kokubo et al, 1990]. Estas 

soluções têm sido extensivamente usadas também por outros autores [Ferraz et al, 1999; 

Cléries et al, 2000; Gu et al, 2003]. A solução SBF é também utilizada nos processos de 

precipitação biomimética [Bigi et al, 2004] e nos processos de produção de apatite por 

indução em substratos de titânio activados pela técnica de sol-gel [Osaka et al, 2002]. 
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Actualmente, a melhor solução disponível comercialmente, para implantes ortopédicos 

sujeitos a carga mecânica elevada, consiste em fabricar o dispositivo num material resistente: 

uma liga metálica preferencialmente bioinerte e revestir a superfície da zona em ligação ao 

tecido ósseo hospedeiro com um material cerâmico bioactivo, como seja a hidroxiapatite. Das 

técnicas de revestimento de metais ou ligas com cerâmicos, a de plasma spray é a mais 

comummente utilizada. Diversos estudos in vitro [Ferraz et al, 1999c; Porter et al, 2002] 

sugerem que os dispositivos revestidos com cerâmicos por plasma spray apresentam 

superfícies com características mais adequadas ao crescimento e diferenciação das células 

ósseas do que as superfícies metálicas ou até que os cerâmicos compactados por compressão 

uniaxial e sinterização. 

O revestimento de ligas metálicas com hidroxiapatite surgiu da necessidade de conciliar a 

resistência mecânica do metal com a biocompatibilidade da hidroxiapatite. O revestimento de 

implantes dentários e próteses ortopédicas metálicas com hidroxiapatite ou outros compostos 

de fosfato de cálcio melhorou a integração do dispositivo no tecido ósseo, promovendo a sua 

osseointegração, devido às propriedades osteocondutoras da hidroxiapatite. A 

biocompatibilidade da hidroxiapatite é atribuída às semelhanças com a apatite óssea 

constituinte da matriz extracelular mineralizada. Tradicionalmente, os revestimentos de 

hidroxiapatite nas próteses comercializadas são efectuados pelo método de plasma-spray. 
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Na técnica de revestimento por plasma spray, a hidroxiapatite (ou outro material usado como 

revestimento) em pó é fundida rapidamente no plasma a temperaturas muito elevadas (a zona 

mais quente do plasma pode atingir temperaturas superiores a 10000ºC) e injectada numa 

corrente de plasma onde as partículas são também aceleradas. A corrente de plasma é 

direccionada para o substrato que se pretende revestir (usualmente uma superfície metálica) e 

as partículas fundidas são pulverizadas sobre a superfície do substrato onde solidificam 

formando o revestimento. Os revestimentos assim obtidos têm espessura da ordem de 100 

µm. A velocidade e a distribuição de tamanhos das partículas incidentes à superfície do metal 
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são dependentes do seu mecanismo de formação, ou seja, das condições de operação, 

(nomeadamente do caudal de gás injectado, da distância do pulverizador à superfície a 

revestir e do caudal de alimentação do pó) mas também do equipamento de plasma spray. 

Estas características afectam extraordinariamente a microestrutura do revestimento, e 

consequentemente a sua estabilidade, adesão ao metal e resistência mecânica. O método de 

formação da camada de revestimento, por justaposição de gotículas totalmente fundidas ou 

pastosas, e o mecanismo de adesão meramente mecânico resultante do encaixe e ajuste das 

partículas que formam a primeira camada de revestimento ao substrato, que para tal é tornado 

rugoso, também condicionam a estrutura, porosidade e consequente aderência do 

revestimento ao substrato. 

Uma das grandes desvantagens inerentes aos sistemas de plasma spray é a necessidade de 

fundir as partículas da substância de revestimento o que, normalmente, origina a sua 

decomposição química parcial e consequente alteração de propriedades. Em resultado, os 

revestimentos com hidroxiapatite por plasma spray apresentam por vezes problemas de 

instabilidade no organismo, notáveis principalmente após períodos de residência elevados.  

A experiência de aplicação de implantes metálicos revestidos com hidroxiapatite por plasma 

spray tem demonstrado que a estabilidade, e consequente tempo de vida dos implantes, é 

dependente da morfologia (em especial a microestrutura e a rugosidade) e da coesão do 

revestimento com a liga metálica. Em cirurgias de revisão de próteses revestidas com 

hidroxiapatite por plasma spray, foram detectados resíduos de partículas de hidroxiapatite no 

tecido envolvente da zona do implante e também em macrófagos em zonas de reabsorção 

óssea [Kim et al, 2004]. Durante o revestimento com hidroxiapatite por plasma spray, é 

inevitável a formação de uma camada interfacial amorfa que é mais solúvel in vitro e mais 

degradável in vivo comparativamente à hidroxiapatite cristalina. As elevadas espessuras de 

revestimento obtidas com esta técnica são também favoráveis à ocorrência de perda de 

aderência e separação devido à delaminação da superfície. Harada et al refere que a libertação 

de fragmentos de hidroxiapatite devido à fragilidade do revestimento ou ao desgaste natural 

da prótese pode induzir reacções imunológicas adversas (citotóxicas) que podem ser a causa 

de insucesso do implante. A forma e dimensão das partículas libertadas, mais do que a sua 

constituição química podem condicionar a resposta imunológica do hospedeiro. Os testes in 

vitro realizados com células da linha monócito-macrófago obtidas directamente de sangue 

humano, demonstraram que as partículas de hidroxiapatite ou TCP são rapidamente 
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fagocitadas por estas células e que as partículas sujeitas a processos de sinterização com as 

temperaturas mais elevadas possuíam menor actividade biológica [Harada et al, 1996]. 

Vários outros estudos in vitro, usando diferentes tipos de células, referem a ocorrência de uma 

resposta inflamatória induzida pela libertação de partículas de hidroxiapatite ou TCP oriundas 

de revestimentos por plasma-spray. Os efeitos biológicos destas partículas de hidroxiapatite 

são também extraordinariamente influenciados pelo processo de sinterização usualmente 

associado à técnica de plasma-spray. A sinterização é usada para aumentar a resistência 

mecânica do material cerâmico transformando-o num material de densidade mais elevada o 

que resulta da aglomeração das partículas individuais por meio da sua fusão parcial à 

temperatura de sinterização. Os materiais sinterizados, tipicamente, possuem partículas com 

diferentes níveis de cristalinidade, cuja reactividade é também variável e estes factores estão 

associados à instabilidade referida. 

Outro problema associado aos revestimentos obtidos por plasma spray consiste na falta de 

reprodutibilidade desses revestimentos, nomeadamente, na dificuldade em controlar as fases 

presentes, a estrutura cristalina e a morfologia das superfícies. Esta variabilidade implica 

também diferentes resultados (comportamento mecânico e resposta biológica) in vitro e in 

vivo [García et al, 1998]. 
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Na década de noventa foi desenvolvido um processo de revestimento com materiais 

cerâmicos - PLD ou técnica de ablação laser - que permitiu obter superfícies de espessura 

consideravelmente inferior (de 0,8 a 12 µm, para citar valores comuns) e de estrutura 

extremamente homogénea [Cottel et al, 1992], comparativamente aos revestimentos obtidos 

por plasma spray.  

A deposição por ablação laser (PLD) é um processo em que um feixe laser por impulsos, 

incide sobre um material de forma a sublimar substâncias aí contidas formando um plasma. 

Quando o plasma embate na superfície do substrato ocorre a re-solidificação das substâncias 

criando o revestimento. Nos sistemas de revestimento por PLD o processamento dos materiais 

efectua-se em câmara de baixas pressões (de 0,15 a 80 mbar) onde a atmosfera pode ser 



 

- ��������� ���

modificada pela introdução de vapor de água ou outros gases como Ar ou O2 [Arias et al, 

1997; Arias et al, 1998; Arias et al, 2003]. O substrato (neste caso amostras de liga Ti6Al4V) 

é colocado no interior da câmara num suporte posicionado paralelamente ao alvo (discos de 

material cerâmico de hidroxiapatite ou hidroxiapatite contendo vidro) a uma distância de 4,5 

cm. A câmara é selada e o ar nela contido evacuado até pressões reduzidas (1×10-5 mbar), 

fazendo-se posteriormente o ajuste da pressão em atmosfera de vapor de água. O alvo é 

mantido em baixa rotação (1 rpm), para facilitar a distribuição de partículas e evitar a sua 

redeposição em zonas mais concentradas, e o substrato aquecido a temperaturas da ordem de 

295 até 525 ºC por meio de um sistema de aquecimento com lâmpadas de quartzo [Mayor et 

al, 1998]. Um feixe laser de ArF (como no caso do equipamento usado para o revestimento 

das amostras deste trabalho) é orientado através de um sistema de lentes cilíndricas, 

introduzido na câmara de vácuo através de uma janela e focado sobre o alvo. O laser de ArF 

deste equipamento emite radiações de comprimento de onda de 193 nm e impulsos de 20 nseg 

de duração. A taxa de repetição de impulsos pode variar entre 20 e 100 Hz permitindo 

diferentes velocidades de ablação e deposição do material [Arias et al, 2002]. A densidade de 

energia do laser é outro parâmetro que pode ser regulado, situando-se normalmente entre 0,8 e 

0,9 J.cm-2. Parte da energia da radiação laser incidente no alvo é absorvida através da 

excitação electrónica das camadas exteriores; quando esta energia ultrapassa a energia de 

ligação dá-se a libertação de átomos para o plasma. O material do alvo absorve grande parte 

da energia do laser dissipando-a sob a forma de calor, sendo aquecido. Quando as moléculas 

no plasma embatem no substrato ocorre a sua deposição solidificando. 

Segundo resultados obtidos por diferentes investigadores, a técnica de PLD possui diversas 

vantagens: 

� permite a deposição de hidroxiapatite na forma cristalina, sem ocorrência de 

contaminação de outras fases de outros fosfatos de cálcio [Cottel et al, 1992; Arias et 

al, 1998 ; Mayor et al, 1998]; 

� os parâmetros de operação do sistema são flexíveis e o seu ajuste (nomeadamente a 

pressão e a composição da atmosfera no interior da câmara) permitem controlar a 

composição química do revestimento e tipo de fases presentes [Cottel et al, 1992; 

Arias et al, 1997; Arias et al, 1998]; 
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� os revestimentos obtidos são películas de espessura muito fina (tipicamente 1 µm), 

contínuos, extremamente homogéneos e que seguem a morfologia da superfície do 

substrato [Mayor et al, 1998] o que é uma vantagem em implantes; 

� os revestimentos obtidos demonstram uma extraordinária adesão ao substrato [Cottel 

et al, 1992]; 

� estudos anteriores revelaram também biocompatibilidade e bioactividade dos 

revestimentos assim obtidos [Ferraz et al, 2004]. 
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É genericamente aceite pela comunidade científica que o sucesso de um implante ou de uma 

prótese depende da sua capacidade de fixação ao tecido ósseo receptor e do nível de 

osteointegração conseguido. Sabe-se também que estes dois factores são extremamente 

dependentes das características físico-químicas do revestimento dos dispositivos, 

nomeadamente e composição química do revestimento, o tratamento de superfície sofrido, a 

rugosidade e a morfologia da superfície. Todos estes factores afectam a resposta no ambiente 

fisiológico induzindo a osteocondução das células osteoblásticas e consequente fixação 

biológica do implante ou, por outro lado, promovendo a acção inflamatória de macrófagos e 

subsequente osteólise, conduzindo ao descelamento da prótese.  

Actualmente, para as aplicações clínicas em que os implantes estão sujeitos a carga mecânica 

elevada, utilizam-se materiais metálicos como as ligas de aço inoxidável, de Co-Cr-Mo, ligas 

de titânio ou o metal puro, revestidos com cerâmicos bioactivos. 

A maioria dos implantes disponíveis actualmente continua a demonstrar problemas de 

instabilidade interfacial relativamente ao(s) tecido(s) hospedeiros, discrepância de algumas 

propriedades mecânicas (como por exemplo o módulo de elasticidade) com as biológicas, 

libertação de partículas por desgaste e deficiente vascularização dos tecidos adjacentes. 

Adicionalmente e, resultando do facto dos implantes não serem tecidos vivos, não possuem 

capacidade de auto-regeneração nem de adaptação da sua estrutura e propriedades mecânicas 

às solicitações fisiológicas tal como sucede com o tecido ósseo. Os implantes não possuem a 
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capacidade de modificar a sua forma e estrutura em resposta ao stress, e as modificações 

sofridas resultam da deterioração das suas propriedades. 

Em consequência, e apesar de longos anos de investigação na área, o tempo de vida de uma 

prótese ortopédica continua limitado a cerca de 15 anos, tempo ao fim do qual, o indivíduo 

portador poderá ter que ser submetido a nova intervenção cirúrgica, denominada “cirurgia de 

revisão da prótese”. A probabilidade de insucesso de uma cirurgia de revisão é superior à da 

primeira cirurgia pois normalmente esta é ainda mais invasiva e a vitalidade do tecido ósseo 

envolvente é menor que inicialmente. 

Até ao momento nenhum material produzido pelo Homem consegue ser biocompatível e 

simultaneamente reproduzir as características naturais do tecido ósseo e das articulações e que 

incluem: reduzidos módulo de elasticidade e coeficiente de fricção, considerável resistência à 

compressão e excelente resistência ao desgaste [Hench, 1994]. Em consequência, as melhores 

soluções técnicas para cada tipo de situação clínica resultam não apenas da avaliação das 

características mais relevantes dos biomateriais mas também do compromisso resultante da 

associação de materiais diferentes. 

Sendo, então, bem conhecido o processo de descelamento da prótese devido a falha na adesão 

interfacial biomaterial – tecido ósseo, a investigação tem proposto novos biomateriais ou 

novas combinações de biomateriais e diferentes tratamentos de superfície que visam aumentar 

o tempo de vida de uma prótese por meio de uma forte fixação ao tecido ósseo, resultante das 

capacidades de osteocondução e osteoindução promovidas por esses biomateriais ou 

processamentos. 

Se por um lado a hidroxiapatite tem demonstrado bioactividade limitada em resultado do lento 

processo de osteointegração (obrigando a tempos de recuperação pós-operatórios elevados), 

por outro lado os vidros bioactivos (contendo SiO2) estão sujeitos à biodegradação de modo 

demasiado rápido sendo neste caso a falha da prótese devida à reabsorção do material no 

ambiente fisiológico. Assim, tomando em consideração os trabalhos efectuados anteriormente 

por Ferraz et al, com hidroxiapatite reforçada com vidros do sistema CaO-P2O5 pelo processo 

de revestimento por PLD [Ferraz et al, 2000; Ferraz et al, 2004] pretendeu-se com o presente 

trabalho avaliar in vitro a bioactividade e a citocompatibilidade de revestimentos de 

hidroxiapatite associada a vidros do sistema CaO-P2O5, produzidos pelo processo de PLD. 
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A avaliação de um material como potencial para aplicações biomédicas segue procedimentos 

internacionais, segundo normas ASTM ou ISO, onde se descrevem os tipos de testes a que 

cada biomaterial, dependente da função que deverá desempenhar, deve ser sujeito. 

Os materiais novos, destinados ao fabrico de implantes ortopédicos e dentários deverão passar 

também, numa fase inicial da avaliação, por um conjunto de ensaios mecânicos para 

determinação da resistência à solicitação de vários tipos de forças (torção, tracção, 

compressão), do comportamento elástico e da resistência à propagação de fissuras (tenacidade 

à fractura) [Amaral et al, 2003]. 
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Posteriormente à caracterização das propriedades físico-químicas e de comportamento 

mecânico de um biomaterial, efectuam-se testes in vitro que têm como objectivo avaliar a 

citotoxicidade do material. Tal como na situação anterior, esta etapa efectua-se 

predominantemente em materiais, ou associação de materiais novos, ainda não testados. A 

execução destes ensaios obedece, mais uma vez, a critérios internacionais de elevado rigor e 

exigência. 

Os materiais não tóxicos, ou de toxicidade muito reduzida, são sujeitos a testes de 

citocompatibilidade, nos quais são submetidos a incubação a 37ºC com células do mesmo tipo 

das que o material estaria em contacto na situação de implantado. As células poderão ser 

primárias ou de uma linha celular de características semelhantes às células primárias. Neste 

tipo de ensaios são avaliadas, entre outras características, a morfologia celular, a existência de 

adesão, proliferação e diferenciação celulares, por meio de técnicas microscópicas e 

bioquímicas. Estes testes são de extrema importância na avaliação da biocompatibilidade de 

um material dado que permitem antecipar o comportamento do material in vivo, embora os 

resultados raramente possam ser extrapolados para a situação in vivo [Kirkpatrick, et al, 

1990]. Embora este tipo de testes não permita avaliar problemas fundamentais que podem 

ocorrer na situação in vivo, como sejam: reacções inflamatórias, sensibilização, efeitos 
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carcinogénicos e efeitos resultantes do stress mecânico, representam a avaliação básica da 

aceitação biológica do material (biocompatibilidade), [Harmand, 1992]. Adicionalmente estes 

testes apresentam ainda as vantagens de possibilitar investigar reacções ao nível molecular e 

celular, executar um número elevado de experiências em condições reprodutíveis e 

representam a única forma de efectuar testes com células humanas antes da fase de ensaio 

clínico [Pizzoferrato et al, 1994]. 

Paralelamente aos testes de citocompatibilidade ou até numa fase preliminar, podem realizar-

se testes físico-químicos com vista à obtenção de informação sobre as transformações ao nível 

das propriedades do biomaterial quando este é submetido a um meio semelhante ao ambiente 

fisiológico. Nestes testes amostras de biomaterial são colocadas a 37ºC e em contacto 

(imersas) com soluções salinas que simulam a composição do soro sanguíneo (como a SBF 

referida no parágrafo 2.2.1.). Embora a importância destes testes não seja aceite universal e 

unanimemente, na realidade eles permitem antever eventuais reacções interfaciais entre o 

implante e o tecido vivo, em experiências relativamente simples com a duração de dois ou três 

dias. 

A última etapa antes dos ensaios clínicos, consiste na realização de ensaios in vivo, em que 

usualmente amostras do biomaterial a testar são implantadas em animais durante um período 

de tempo suficientemente longo (algumas semanas ou meses) para avaliar a resposta biológica 

do organismo hospedeiro à presença do biomaterial. Com os ensaios in vivo obtém-se 

informação sobre a natureza da ligação implante – tecido ósseo e a respectiva adesão, a 

natureza e tipo de células e tecidos que envolvem o implante, a diferenciação celular e a 

existência de osteoindução. Nos testes in vitro os parâmetros experimentais podem ser 

controlados enquanto que nos ensaios in vivo há um grande número de factores que não é 

possível controlar. Além disso os organismos vivos são “sistemas abertos ao exterior” e 

possuem diversos mecanismos reguladores e eliminadores de substâncias tóxicas (por 

exemplo), características que não é possível reproduzir in vitro. Muitas das diferenças entre o 

comportamento das células in vitro e in vivo, decorrem do facto de, na primeira situação, elas 

crescerem num sistema bidimensional (aderidas em monocamada), enquanto in vivo, a 

estrutura de crescimento é tridimensional formando os tecidos. Na cultura in vitro as 

interacções específicas das células, características da histologia do tecido, perdem-se, e à 

medida que as células proliferam tornam-se cada vez mais móveis. Por outro lado, os meios 

de cultura não possuem os vários componentes sistémicos envolvidos na regulação 

homeostática in vivo, principalmente dos sistemas nervoso e endócrino. Sem este tipo de 



 

- ��������� 7��

controlo, o metabolismo celular torna-se mais constante in vitro do que in vivo, contudo deixa 

também de representar verdadeiramente o tecido vivo do qual as células foram retiradas. As 

interações do tipo célula-matriz são também inexistentes porque as linhas celulares puras 

perdem as propriedades heterogéneas resultantes da arquitectura tridimensional existente in 

vivo. O meio in vitro favorece a dispersão, migração e proliferação das células não 

especializadas em vez da expressão de funções especializadas. 

Para além do mais, nos ensaios in vivo, não há possibilidade de isolar variáveis do meio, já 

que este responde autonomamente, de acordo com o hospedeiro. 

No presente trabalho, sendo sobejamente conhecida a biocompatibilidade todos os materiais a 

estudar, recorreu-se a ensaios in vitro por imersão em SBF para avaliação das transformações 

físico-químicas sofridas pelos biomateriais quando sujeitos ao ambiente fisiológico. 

Posteriormente efectuaram-se testes de citocompatibilidade com culturas celulares da linha 

celular MG63 com o objectivo de avaliar a adesão e proliferação celular aos diferentes 

materiais em estudo. 
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A designação de cultura celular refere-se às culturas derivadas de células dispersas obtidas de 

uma cultura primária de células retiradas de tecido vivo ou de uma linha celular. A dispersão 

das células pode ser conseguida por meio de desagregação enzimática, mecânica ou química 

dos tecidos obtendo-se uma suspensão celular. Esta suspensão celular pode ser cultivada em 

suspensão ou então em monocamadas aderentes ou num substrato sólido. A cultura em 

monocamada significa que as células se tornam aderentes a um substrato e propagam-se deste 

modo, representando o tipo de cultura mais comum.  

Os tecidos vivos são invariavelmente heterogéneos. Réplicas obtidas do mesmo tecido podem 

variar até nos tipos de células constituintes. Quando se forma uma linha celular, normalmente 

ela representa apenas um ou dois tipos de células e muitas interacções heterotípicas perdem-

se. Após uma ou duas passagens a cultura de uma linha celular assume uma constituição 

homogénea, ou pelo menos uniforme, dado que as células são misturadas aleatoriamente em 

cada transferência e a selecção da cultura tende para a cultura homogénea do tipo de célula 

mais vigoroso. Cada subcultura é uma réplica idêntica à subcultura anterior e as 
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características de uma linha celular podem manter-se durante várias gerações ou até, em 

teoria, indefinidamente se as células forem preservadas criogenicamente em azoto líquido. 

Uma vez que as réplicas experimentais são idênticas, a necessidade da análise estatística da 

variância fica reduzida. As células primárias, normalmente, exibem maior sensibilidade e 

todas estas diferenças originam, por vezes, resultados experimentais diferentes. 

A linha celular MG63 foi estabelecida a partir de células cancerígenas de um osteosarcoma 

humano mas pela transformação sofrida têm um padrão cromossómico não diplóide, ao 

contrário das células primárias. As células osteoblásticas podem ser reconhecidas quer por 

características morfológicas e bioquímicas, quer pelo potencial osteogénico. As células da 

linha MG63 não são verdadeiramente osteoblásticas pois não mineralizam mesmo cultivadas 

em meio diferenciado contendo dexametasona (Pérez et al, 2003); e para além disso, 

tipicamente, produzem quantidades reduzidas de fosfatase alcalina, um dos indicadores 

bioquímicos característicos dos osteoblastos. 
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Neste capítulo descrevem-se as diferentes fases do trabalho experimental assim como os 

procedimentos e técnicas utilizados. 

A execução experimental deste trabalho dividiu-se em três fases principais: 

� preparação de alvos para revestimento de substratos de liga metálica Ti6Al4V com 

vista à obtenção de amostras revestidas pela técnica PLD; 

� avaliação da bioactividade de materiais revestidos por PLD por imersão em solução 

SBF; 

� avaliação da citocompatibilidade dos mesmos materiais submetidos a cultura com a 

linha celular MG63. 
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Hidroxiapatite sintética (Ca10(PO4)6(OH)2), de elevada pureza, cristalina, e de qualidade para 

aplicações biomédicas adquiriu-se a PLASMA BIOTAL Ltd. (U.K.) 

O biovidro do sistema P2O5-CaO foi produzido no INEB – Laboratório de Biomateriais a 

partir dos óxidos constituintes (reagentes de qualidade para análise química) segundo a 

composição e método descritos anteriormente [Santos et al, 1996]:  
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Os reagentes (com excepção do P2O5) são misturados no moinho de bolas durante 30 minutos. 

O pentóxido de fósforo é adicionado somente antes da mistura de reagentes entrar no forno. A 
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fusão do vidro decorre num cadinho de platina segundo um ciclo de 2 horas para aquecimento 

do forno e cozedura a 1400ºC durante 2 horas. Ainda quente, a mistura é arrefecida em água 

passando através de um crivo. Depois de lavado com água destilada o biovidro é seco em 

estufa a 100ºC durante pelo menos 12 horas. O biovidro assim obtido é triturado num moinho 

de bolas durante cerca de 6 horas de modo a adquirir a granulometria adequada (inferior a 75 

µm).  

Para preparar a mistura de hidroxiapatite e biovidro utilizada neste trabalho, o biovidro 

(produzido segundo o processo descrito atrás) é misturado com a hidroxiapatite cristalina na 

proporção de 1,5% (em massa) de biovidro para 98,5% de hidroxiapatite e a mistura é 

suspendida em metanol (que actua como agente homogeneizante), na proporção de 3,5 partes 

de metanol (em volume) para 2 partes de mistura (em massa). A suspensão é triturada no 

moinho de bolas (trituração húmida) durante 24 horas. O metanol é separado por destilação e 

a pasta resultante seca em estufa (a 100ºC) durante 24 horas. O pó resultante é novamente 

submetido a trituração e peneiração para separação da fracção inferior a 75 µm.  

Para a obtenção de alvos para revestimento por PLD, o material de revestimento tem que se 

apresentar na forma sólida compacta, obrigando deste modo à preparação de substratos 

sólidos. Apenas a fracção de granulometria inferior a 75 µm é utilizada. 
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Após a separação desta fracção por peneiração 

procedeu-se à compactação do pó num molde em 

aço inoxidável especialmente desenhado para o 

efeito, conforme se observa na Fig. 1. 
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O molde contendo o material é 

comprimido uniaxialmente a uma 

pressão máxima de 200 bar 

utilizando-se uma prensa manual 

(Prensa Mestra, modelo P3 – 

Talleres Mestratuia- Bilbao).  
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Os alvos assim obtidos têm a forma de um disco com cerca de 15 mm de diâmetro e 2 mm de 

espessura (a quantidade de material incorporada em cada disco foi medida apenas de modo 

aproximado, dado não ser relevante para a posterior utilização em PLD). 
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O revestimento por Pulsed Laser Deposition de todas as amostras de liga Ti6Al4V, usadas 

neste trabalho experimental decorreu no Departamento de Física Aplicada da Universidade de 

Vigo, utilizando um equipamento projectado e construído no próprio laboratório e cuja 

imagem se encontra na figura seguinte: 
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As condições de revestimento neste equipamento de PLD foram optimizadas com base em 

resultados anteriores [Mayor et al, 1998 ; Arias et al, 2003]
e indicam-se a seguir: 

� Sistema de laser ArF Lambda Physik PLX200 com energia do feixe laser 200 mJ 

(comprimento de onda de 193 nm) 

� Repetição de impulsos de 20 ns de duração com frequência de 10 Hz; 

� Temperatura do substrato (liga de titânio): 460ºC; 

� Atmosfera de vapor de água a 0,45 mbar; 

� Tempo para deposição do revestimento na amostra: 3 horas. 
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Com o objectivo de avaliar a bioactividade dos revestimentos cerâmicos de hidroxiapatite 

simples HAP e de hidroxiapatite misturada com biovidro HAP + 1,5% BG (ver ponto 1. cap. 

II) obtidos por PLD, procedeu-se à sua imersão numa solução salina de composição 

aproximada ao plasma humano, em condições de temperatura, tempo e agitação controladas. 
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Foi efectuada adição de HCl 1 M em quantidade suficiente para ajustar o pH ao valor de 7.25, 

à temperatura de 37ºC. 

Para o estudo da mineralização em SBF utilizaram-se 12 amostras de forma rectangular, com 

dimensões aproximadas de 20 por 15 mm, sendo que 6 possuíam revestimento de HAP e as 

restantes revestimento com a mistura de hidroxiapatite com biovidro (HAP + 1,5% BG). Cada 

amostra foi imersa num tubo de centrífuga de polipropileno com 50 ml de capacidade 

(Corning Costar Corporation) contendo cerca de 45 ml de solução SBF e colocado em 

incubação a 37ºC com agitação orbital constante de 40 rpm. As amostras foram sujeitas a 

tempos de imersão de 8, 16 e 48 horas, tempo ao fim do qual foram retiradas e colocadas a 

secar sobre papel absorvente, à temperatura ambiente. 
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Para avaliar os efeitos de dissolução e mineralização por imersão em SBF, as amostras foram 

submetidas a análise por XPS e AFM (antes e depois da imersão) e por SEM/EDS (apenas 

após a imersão, uma vez que a caracterização por este método foi anteriormente [Ferraz et al, 

2004] realizada). Estas técnicas permitiram analisar parâmetros que caracterizam a superfície 

de um material como sejam: a rugosidade, a composição química e heterogeneidade química e 

estrutural (à superfície). 
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Para a avaliação de um biomaterial ou de um dispositivo biomédico, sob o ponto de vista da 

biocompatibilidade, a caracterização do material é fundamental e constitui normalmente a 

primeira etapa a efectuar. A resposta do organismo ao biomaterial é extremamente 

influenciada pela sua estrutura superficial, uma vez que esta estará em contacto com os 

tecidos (inicialmente com os fluidos fisiológicos, as proteínas e finalmente as células) e será 

por isso responsável por induzir no organismo a resposta adequada. Além de constituir a 

interface do biomaterial com o organismo, a superfície poderá diferenciar-se do restante 

material porque é particularmente reactiva dado os fenómenos de dissolução e adsorção (em 

especial das proteínas séricas) ocorrerem à superfície. A estrutura superficial é 
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inevitavelmente diferente do contínuo (bulk) do material devido à maior facilidade de 

movimento de átomos e moléculas induzidos por interacções ambientais; por outro lado, a 

superfície de um material é mais facilmente contaminada quer química quer 

microbiologicamente. 

Para descrever a superfície de um material recorre-se a técnicas de análise qualitativa e 

quantitativa, cuja escolha depende desde logo da natureza do material. Quanto maior for o 

número de parâmetros usados para descrever uma superfície, mais completa se torna a sua 

caracterização. Alguns dos métodos disponíveis para a caracterização de superfícies são 

também susceptíveis de as alterar, por isso a escolha dos métodos adequados a uma superfície 

depende não apenas da classe de material (metal, cerâmico, vidro, etc.), mas dos parâmetros 

que se pretende avaliar. Em rigor, para validar os resultados obtidos por um método, deverá 

utilizar-se paralelamente um outro método alternativo cuja informação possa ser comparada. 

Os métodos de análise de superfícies de materiais utilizados neste trabalho foram escolhidos 

tendo em conta os meios técnicos disponíveis e os parâmetros a caracterizar, nomeadamente: 

composição química e heterogeneidade química ou estrutural. 

Nos parágrafos seguintes são abordadas, de forma sumária, as diferentes técnicas de 

caracterização de superfícies usadas neste trabalho experimental. 
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A Espectroscopia Fotoelectrónica por raios X tem uma importância fundamental na 

caracterização de um material pois propicia informação sobre a composição química da 

superfície desse material. O método baseia-se no efeito fotoeléctrico produzido pela 

interacção de um feixe de raios X incidente, com os átomos residentes à superfície do material 

analisado. A energia dos raios X excita os electrões de níveis de energia inferiores, 

provocando a sua emissão do material. A energia necessária para excitar e libertar electrões 

(energia de ligação ao átomo) é específica e dependente não apenas do átomo de origem mas 

também do ambiente envolvente. 

A análise por espectroscopia fotoelectrónica por raios X está limitada apenas a uma fina 

camada superficial do material e a profundidade alcançada (tipicamente na ordem dos 3 nm) 
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depende das condições de análise, nomeadamente o ângulo de posicionamento da superfície 

do material e do equipamento utilizado. Uma outra limitação associada a esta análise é a de 

que as amostras não deverão sofrer alteração em situação de pressões muito reduzidas 

(vácuo). 

No entanto, as vantagens da utilização da análise XPS são consideráveis, nomeadamente: o 

elevado conteúdo de informação retirado das amostras, a rápida velocidade de análise e a 

possibilidade de reutilização das amostras analisadas dado que não é necessário o seu pré-

tratamento: a análise não requer que o material seja condutor 

Acresce ainda que a possibilidade das amostras serem danificadas durante a análise é muito 

reduzida.  

Durante um processo de análise de XPS, a amostra é colocada no interior do equipamento, na 

câmara de introdução, onde se promove um ambiente de vácuo de cerca de 6.9×10-3 Pa. 

Atingida esta pressão, a amostra é deslocada para a câmara de análise onde a pressão é ainda 

menor (6.9×10-6 Pa). A amostra é alinhada com a fonte emissora de raios X. As energias dos 

fotoelectrões emitidos são detectadas por meio de um sistema espectrofotométrico de alta 

resolução. O analisador de energia dos electrões envia os resultados ao computador que 

através de software específico emite um espectro de varrimento contendo informação das 

energias de todos os electrões detectados. Deste espectro geral obtém-se informação sobre os 

elementos químicos presentes na amostra analisada e a sua composição global em termos de 

percentagem atómica. 

Os elementos químicos identificados no espectro de varrimento são depois analisados em 

pormenor em regiões bem definidas, efectuando a desconvolução dos picos com vista a obter 

espectros específicos para cada elemento e informação sobre o número de oxidação (valência) 

do elemento ou o tipo de grupos funcionais, ou seja, as ligações químicas desse elemento 

presentes na amostra. 

As análises por XPS foram efectuadas no CEMUP num equipamento VG ESCALAB 200 A, 

com potência de 300 W, e energia de 50 eV para espectros gerais e de 20 eV para as regiões 

correspondentes a cada elemento. O pico do carbono alifático (C 1s) com a energia de 285.0 

eV foi utilizado como referência para a correcção das posições dos restantes picos. Os 

resultados da análise, obtidos em formato ASCII, foram interpretados utilizando o software 

XPS PEAK versão 4.1. 
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A análise por Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) permite obter imagens da 

superfície de um material com elevada resolução e profundidade de campo. A superfície da 

amostra em análise é varrida por um feixe de electrões de energia elevada, usualmente entre 5 

a 100 KeV, sincronizado com um tubo de raios catódicos. Em cada ponto de impacto deste 

feixe original à superfície, são reemitidos feixes de electrões secundários de baixa energia 

cuja intensidade e orientação são função do ângulo de incidência do feixe original na 

superfície, ou seja da morfologia das estruturas sob observação à superfície do material. Os 

feixes de electrões secundários, de intensidade e orientação variáveis consoante o ponto da 

superfície de onde são emitidos, são captados num tubo de raios catódicos, gerando-se assim 

uma imagem topográfica da superfície. 

Alguns microscópios electrónicos possuem acoplados a este sistema de obtenção de imagem, 

um detector de dispersão de energia, permitindo uma análise qualitativa dos elementos 

químicos do material do azoto ao urânio. Neste caso, o feixe de electrões incidente na amostra 

é usado também para excitar os átomos até certa distância da superfície da amostra. Ao 

regressarem ao seu estado normal de energia, estes átomos emitem raios X de energia bem 

definida e que dependem da sua natureza química. Deste modo obtém-se a distribuição 

espacial dos elementos químicos que constituem a amostra na sua superfície. 

As análises por SEM / EDS têm o inconveniente de necessitar da preparação prévia da 

amostra por desidratação até ao ponto crítico e posterior revestimento com um filme condutor 

(usualmente de ouro ou de carbono), sempre que originalmente o material a analisar não seja 

condutor. As amostras necessitam também de serem resistentes às condições de vácuo 

elevado (cerca de 10-6 Pa) a que se encontram sujeitas na câmara de amostras do microscópio. 

As análises por SEM foram efectuadas no CEMUP. 

Para poderem ser observadas por SEM as amostras têm que ser electricamente condutoras de 

modo que foi necessário proceder ao sputtering com uma fina camada de ouro, num 

equipamento JEOL JFC 1100. 
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Apesar de sujeitas a tempos de imersão diferentes, à superfície todas as amostras (incluindo 

HAP e BG) apresentaram morfologia idêntica tendo sido necessário proceder à sua dobragem 

de modo a expor a secção transversal do revestimento. As amostras foram dobradas em 

sentido longitudinal pela parte posterior, segundo um ângulo aproximado de 10º no DEMEGI 

da FEUP. 

As condições experimentais de observação no microscópio electrónico de varrimento JEOL 

JSM – 6301F, foram: energia de 5 a 7 keV, distância de trabalho de 15 mm e ampliação 

variável de 250 a 10 000 vezes. As imagens foram obtidas pelo modo de electrões secundários 

e registadas em formato digital. 

A microanálise por raios X (EDS) foi efectuada paralelamente à análise por SEM num 

equipamento Pioneer 6301F. 
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A Microscopia de Força Atómica constitui um método de descrição morfológica e altimétrica 

de uma superfície a partir da análise do tipo de forças atómicas existentes à superfície do 

material. A extremidade de um sensor piezoeléctrico (oscilando a frequência elevada) varre a 

superfície podendo estar em contacto permanente com a superfície ou tocando-a apenas em 

alguns pontos. Este método é adequado a todo o tipo de superfícies, independentemente de 

serem ou não condutoras, sendo a análise efectuada à pressão ambiente. As imagens 

topográficas da superfície são adquiridas e gravadas digitalmente obtendo-se uma elevada 

resolução quer vertical quer horizontalmente.  

As imagens da morfologia de superfície efectuadas por análise de AFM decorreram no 

Servicio de Nonotecnologia y Análisis de Superfícies – C.A.C.T.I. da Universidade de Vigo, 

utilizando um equipamento Explorer e em modo de medida por contacto. 
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A avaliação da resposta biológica aos biomateriais testados efectuou-se por meio de ensaios in 

vitro por contacto directo da cultura celular em incubação com os materiais nas condições que 

se descrevem seguidamente. 
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Para a realização de testes de citocompatibilidade in vitro, prepararam-se amostras de 

tamanho reduzido adaptadas às placas para cultivo de células com 96 poços. Utilizaram-se 

discos de liga Ti6Al4V com cerca de 6 mm de diâmetro e cerca de 2 mm de espessura e 

procedeu-se ao seu revestimento por PLD com os materiais cerâmicos de modo idêntico ao 

efectuado com as amostras descritas no ponto 2 deste capítulo.  

Para eliminar a possibilidade de incorporação de vapor de água no revestimento cerâmico, 

durante o processo de autoclavagem, optou-se pela esterilização das amostras por calor seco, 

em estufa a 160ºC, durante 2 horas e à pressão atmosférica [Murray et al, 1998 ; Andrew, 

1994]. As amostras foram acondicionadas em caixas de Petri de vidro, colocando-se a 

superfície com o revestimento cerâmico voltada para cima. As caixas foram envolvidas em 

papel de alumínio para evitar a recontaminação. 
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Nos testes de citocompatibilidade in vitro, utilizaram-se sub-culturas da linha celular MG63, 

mantidas em criopreservação no Laboratório de Culturas Celulares do INEB – Laboratório de 

Biomateriais. 
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Todas as experiências envolvendo células foram realizadas respeitando as regras de trabalho 

em assepsia. 

As sub-culturas da linha celular MG63 foram mantidas em Meio Mínimo Essencial α-MEM 

(GIBCO 22561021 - Invitrogen), complementado com: 

� soro bovino fetal FBS (GIBCO 10270-106 - Invitrogen) a 10% (v/v); 

� antibiótico: gentamicina na concentração de 0,5 % (v/v); 

� antifúngico: fungizona (Invitrogen 15290026) com a concentração de 1,0 % (v/v). 

O meio α-MEM reforçado com estes reagentes foi designado por meio α-MEM completo. 

O desenvolvimento de todas as sub-culturas da linha MG63 decorreu numa incubadora 

NUAIRE US Autoflow, possuindo um filtro HEPA classe 100, e à temperatura constante de 

37ºC, com atmosfera enriquecida com 5,0% (v/v) de CO2. 

Após descongelamento de uma amostra criopreservada, as células foram mantidas em frasco 

de cultura de 75 cm2 durante um período de cerca de 4 dias (correspondente a uma passagem) 

antes da sua utilização em experiências com os biomateriais. Com este processo pretendeu-se 

“limpar” a cultura rejeitando as células que não sobreviveram ao processo de 

descongelamento.  

As experiências de citocompatibilidade foram efectuadas em placas de 96 poços de 

polestireno não tratado (SARSTEDT 83.1835.500) com base rectangular (volume máximo em 

cada poço 0,38 ml). Em cada placa utilizada, os poços da periferia da placa ficaram vazios 

dado sofrerem maior evaporação. 
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De modo a obter resultados comparativos não apenas entre materiais preparados com o 

mesmo tipo de revestimento por PLD, mas de composição química diferente (hidroxiapatite e 

biovidro) preparou-se igual número de discos – 50 unidades de cada um dos materiais 

cerâmicos usados através do processo de compactação por compressão uniaxial (descrito no 

ponto 1., cap. II) aplicando uma pressão de 157 MPa. Os discos foram obtidos com o auxílio 

de um molde de aço e tungsténio DURITE, com a dimensão aproximada de 5.5 mm de 

diâmetro. 
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Os cem discos assim preparados foram submetidos a um ciclo de sinterização de 1 hora a 

1200 ºC a uma velocidade de aquecimento de 4ºC/ min, num forno SHIMADEN FP 21 

(Termolab), com o objectivo de aumentar a sua resistência mecânica. 
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Ao longo das experiências, a condição da suspensão celular foi também avaliada pelo seu 

crescimento em contacto directo apenas com o material das placas (poliestireno não tratado). 
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Ao longo do tempo total das experiências mantiveram-se placas de cultura contendo amostras 

dos materiais a testar mas em contacto apenas com o meio de cultura α-MEM, ou seja sem as 

células. Este procedimento teve como objectivo monitorizar a eventualidade de ocorrência de 

contaminação microbiológica. No final da experiência (tempo de contacto de 8 dias) as 

amostras destas placas foram submetidas aos mesmos testes que as amostras que estiveram a 

incubar com as células. 
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As experiências foram planeadas considerando um tempo total de contacto de 8 dias e a 

monitorização das condições da cultura celular para os seguintes tempos de contacto: 

� W�����C������� � ��	������������� �	��������!��	�GR�

� ���
	��CK<�!��	�GR�

� K��
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Na câmara de fluxo laminar preparam-se 10 placas de 96 poços, colocando, com a ajuda de 

uma pinça metálica de pontas finas, os discos cerâmicos de controlo e os discos dos 

biomateriais a testar. 
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Para cada tempo de contacto utilizaram-se duas placas: uma para teste de MTT e outra 

destinada às amostras para DNA e SEM. As restantes duas placas ficaram reservadas para 

controlo microbiológico. 

A distribuição das amostras pelas placas efectuou-se do seguinte modo: 
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Para o teste de MTT utilizaram-se 5 réplicas de cada amostra. 
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Para o teste de DNA utilizaram-se 3 réplicas de cada amostra e para SEM 2 réplicas de cada 

tipo de amostra. 

Depois de distribuir as amostras pelos poços das placas, seguindo a técnica asséptica em 

câmara de fluxo laminar, procedeu-se à preparação da suspensão celular a partir de uma 

cultura da linha MG63 na passagem nº 27. 

Tomou-se um frasco de uma cultura confluente e após observação ao microscópio, procedeu-

se à desagregação das células aderentes com uma solução de tripsina. O meio do frasco da 

cultura foi rejeitado para um frasco para resíduos contendo lixívia e a cultura lavada com 10,0 

ml de solução de PBS previamente aquecida a 37ºC. A solução de PBS foi também rejeitada e 

colocou-se no frasco da cultura, com muito cuidado e sem agitação 2,0 ml de solução de 

tripsina previamente aquecida a 37ºC. O frasco foi rolhado e colocado novamente na 

incubadora durante um período de 5 minutos para actuação da enzima. Ao fim deste tempo 

transferiu-se de novo o frasco para a câmara de fluxo laminar, agitou-se o seu conteúdo e com 

uma pipeta estéril adicionaram-se 8,0 ml de meio α-MEM novo e previamente aquecido a 

37ºC, para parar a acção da tripsina, e agitou-se muito bem a suspensão. 

Procedeu-se à contagem do número de células vivas desta suspensão ao microscópio óptico e 

em câmara de Neubauer. Para corar as células vivas diluiu-se 500,0 µl de uma amostra da 

suspensão celular com 250,0 µl duma solução de azul de tripano. Efectuou-se a contagem em 

quadruplicado correspondendo à numeração das células em 4 câmaras de Neubauer completas 

(36 quadrados grandes). 

Com base nesta contagem calculou-se a concentração celular da cultura original e procedeu-se 

à sua diluição de modo a obter 50,0 ml de suspensão de concentração 4×104 células/ ml de 

suspensão. 

Tomou-se um tubo estéril de PE (tipo Falcon) e colocou-se aí 48,4 ml de meio α-MEM novo 

e previamente aquecido a 37ºC, adicionou-se o volume de suspensão original necessário para 

obter a concentração celular desejada. Neste caso, o volume de suspensão original (com a 

concentração de 1,25(±0,06)×106 células/ ml de suspensão) adicionado foi de 1,6 ml. 

Procedeu-se novamente à contagem do número de células viáveis conforme descrito 

anteriormente para confirmação da concentração efectivamente obtida. 
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A concentração efectiva da suspensão celular colocada nos poços em contacto com os 

biomateriais foi de 6,44(±0,41)×104 células/ ml de suspensão. Em cada poço utilizado 

colocou-se 50 µl desta suspensão (correspondente a cerca de 3220 células) e manteve-se as 

placas em incubação durante 2 horas para promover a adesão das células aos materiais. Ao 

fim deste período, adicionou-se a cada poço 150 µl de meio α-MEM novo, colocaram-se as 

placas de novo em incubação e procedeu-se à análise das amostras correspondentes ao tempo 

zero. 
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O teste do MTT (brometo de di-MetilTiazolil-difenilTetrazólio) é um ensaio 

espectrofotométrico usado rotineiramente para avaliar a viabilidade celular no estudo da 

biocompatibilidade de biomateriais. É considerado um teste com elevada sensibilidade e 

quantitativamente reprodutível. A viabilidade celular é avaliada pela actividade da enzima 

desidrogenase nas mitocôndrias das células vivas. O MTT é o aceitador de electrões do 

NAD(P)2+ da desidrogenase mitocondrial e esta redução conduz à clivagem do anel tetrazólio 

do MTT (de coloração amarela) e consequente formação de cristais insolúveis de formazano 

de coloração azul-arroxeada. A quantidade de cristais de formazano obtidos é directamente 

proporcional ao número de células viáveis e é medida através da absorvância a 540 nm (num 

espectrofotómetro ELISA), após dissolução com DMSO (dimetilsulfóxido). 

O teste de MTT sofre de algumas limitações: a proporcionalidade entre os cristais de 

formazano e o número de células viáveis é dependente do tipo de células utilizadas (devido à 

variação da actividade da desidrogenase mitocondrial) embora se mantenha constante para 

cada linha celular; o estado fisiológico das células e a fase de crescimento em que se 

encontram também influenciam a formação dos cristais de formazano. Deste modo, foi 

fundamental a elaboração de curvas de calibração com suspensões celulares de concentração 

conhecida para obter a relação correspondente à linha MG63, usada neste trabalho. 
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Embora a maioria dos procedimentos experimentais existentes na literatura [Freshney, 1987; 

Wan et al, 1994, Mosmann, 1983] refiram que a presença do indicador vermelho de fenol no 

meio de cultura α-MEM, influencia os resultados por excesso, pois absorve radiação no 

mesmo comprimento de onda (540 nm) que o formazano, um estudo de Ciapetti et al, 

demonstrou que este indicador não exerce qualquer interferência desde que o meio de cultura 

seja completamente eliminado antes da dissolução dos cristais com DMSO [Ciapetti et al, 

1993]. Deste modo, realizaram-se curvas de calibração de suspensões celulares em meio de 

cultura α-MEM com e sem indicador de fenol, e verificou-se que, efectivamente, o indicador 

não interfere nos resultados pois é removido antes da dissolução dos cristais.  

O teste do MTT foi utilizado rotineiramente para avaliar a viabilidade e proliferação celular 

nas experiências com a linha celular MG63. Realizaram-se curvas de calibração com 

suspensões desta linha celular (apresentadas em anexo), com concentração conhecida para 

obter a relação correspondente entre os valores de absorvância e o número de células viáveis 

presentes na suspensão. 

Esta análise foi sempre efectuada no momento em que terminava o tempo de contacto dos 

materiais estudados com a cultura celular, dado que as amostras não podem ser guardadas 

para posterior análise, devido ao contínuo crescimento das células. 

As placas com amostras em contacto com as culturas a analisar foram sempre manuseadas em 

câmara de fluxo laminar para prevenir contaminações (e consequentes erros no doseamento 

do MTT). O meio de cultura foi aspirado com uma pipeta de Pasteur de vidro, através de um 

sistema de vácuo e rejeitado. Cada poço contendo material ou cultura de controlo negativo foi 

lavado com 100 µl de solução PBS estéril, que foi também aspirado e rejeitado. 

Com a ajuda de uma pinça de pontas finas, 5 discos (réplicas) de cada tipo de biomaterial 

revestido por PLD (HAP e HAP+1,5%BG) e sinteterizado (de igual modo HAP e 

HAP+1,5%BG) foram transferidos para outros 5 poços (limpos) de uma placa (96 poços) não 

tratada. A análise do controlo negativo (poços sem discos de biomaterial) efectuou-se nos 

poços originais. 

Adicionou-se 150 µl de meio de cultura α-MEM completo a cada um dos poços que contém 

amostras de biomaterial, aos poços do ensaio de controlo negativo e também a cerca de 5 

poços vazios (ensaio em branco). O reagente de MTT (SIGMA M 5655) foi preparado em 
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solução a 5 mg/ml em PBS, em condições estéreis. Adicionou-se a cada poço 15 µl de solução 

de MTT (equivalente à proporção de 1 volume MTT para 10 volumes de meio). O conteúdo 

de cada poço foi misturado por aspiração com uma micropipeta automática (de 200 µl). 

As placas incubaram na câmara de culturas durante 3 horas (rigorosamente). O tempo de 

incubação afecta o resultado da análise e por isso foi mantido constante ao longo de diferentes 

ensaios. Após a remoção das placas da câmara, o conteúdo líquido (meio de cultura e cristais) 

de cada poço foi transferido com uma micropipeta automática, cuidadosamente, para um tubo 

eppendorf. Por cada poço utilizou-se um tubo diferente. 

Os tubos foram centrifugados a 13000 rpm durante 5 min para separação dos cristais de 

formazano. Após centrifugação, o meio de cultura foi removido cuidadosamente, com uma 

micropipeta automática, e rejeitado. 

Adicionou-se 150 µl de DMSO, dimetilsulfóxido (SIGMA D2438), a cada poço utilizado e 

também a 5 poços que não tenham ainda sido usados (para se medir a absorvância do DMSO). 

A placa foi colocada em agitação lenta num agitador orbital durante 5 minutos e o solvente de 

cada poço transferido para o correspondente tubo eppendorf para dissolução total dos cristais. 

Cada tubo foi agitado no vórtex e o conteúdo transferido na totalidade para um poço ainda 

não utilizado. 

Efectuou-se a leitura da absorvância num espectrofotómetro (para placas) SLT SPECTRA, a 

540 nm usando uma correcção a 690 nm. 
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A determinação de DNA por fluorescência com a bis-benzimida (Hoechst 33258) é um meio 

rápido de determinação da proliferação celular e alternativo à contagem do número de células 

em câmara de Neubauer, mesmo quando esta técnica é executável. A bisbenzimida, um 

corante fluorescente, liga-se às sequências A-T das cadeias duplas de DNA, e o teste 

apresenta uma elevada sensibilidade mesmo em presença de RNA e proteínas [Freshney, 

1987; West et al, 1985]. 
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O método requer a preparação de uma curva de calibração com soluções padrão de DNA para 

conversão dos valores de emissão de fluorescência expressos Unidades Relativas de 

Fluorescência (RFU). Por outro lado, a correspondência da concentração em DNA com o 

número de células exige a construção de uma curva de calibração com suspensões celulares 

de concentração conhecida. Em anexo encontra-se a curva de calibração para suspensões 

celulares da linha MG63 obtendo-se a correspondência da concentração em DNA com o 

número de células presentes em suspensão.  

As placas com amostras em contacto com as culturas a analisar foram sempre manuseadas em 

câmara de fluxo laminar para prevenir contaminações (e consequentes erros no doseamento 

do DNA). O meio de cultura foi aspirado, através de um sistema de vácuo e rejeitado. Cada 

poço contendo material ou cultura de controlo negativo foi lavado com 100 µl de solução PBS 

estéril, que foi também aspirado e rejeitado. 

Com a ajuda de uma pinça de pontas finas, as amostras foram removidas do seu poço original 

e transferidas uma a uma para poços ainda não utilizados. 

Para o doseamento de DNA, adicionou-se a cada poço contendo amostra, 80 µl de solução de 

Triton a 1%. Colocou-se a placa em agitação orbital durante 1 hora a 4ºC. Após este tempo as 

amostras foram preservadas para posterior análise envolvendo a placa em Parafilm e 

submetendo-a à temperatura de -21ºC. 

No momento da análise, descongelaram-se as amostras mantendo-as em banho de gelo, e 

pipetou-se em quadruplicado, para tubos acrílicos de 4 ml, 20 µl de cada suspensão celular 

digerida.  

Efectuaram-se também “Brancos” com 20 µl de solução de Triton a 1%. 

A cada tubo adicionou-se 2,00 ml de solução de bis-benzimida, misturou-se vigorosamente no 

vórtex e efectuaram-se as leituras da fluorescência utilizando um fluorímetro 

(Espectrofotómetro de Emissão de Fluorescência) VARIAN Cary Eclipse. 
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A observação das amostras ao microscópio electrónico de varrimento, após preparação 

adequada permite avaliar a proliferação, a adesão e a morfologia celulares, assim como 

eventuais alterações ocorridas à superfície do revestimento. 

Após o tempo de contacto com a cultura celular, o meio de cultura foi aspirado de cada poço e 

cada amostra foi lavada com 100 µl de solução PBS. Cada amostra foi retirada da placa de 

cultura e colocada numa solução de glutaraldeído a 1,5% (massa) em solução tampão (pH 7,3) 

de cacodilato de sódio 0,14M, durante 30 minutos. Após fixação das células, cada disco foi 

lavado com água destilada e submetido a desidratação por imersão numa série de 5 soluções 

de etanol de concentração crescente de 50% até 99,8% (volume). Assim, depois da lavagem, 

cada disco permaneceu 10 minutos na solução de etanol a 50%, sendo depois transferida para 

a solução a 70% durante também 10 minutos. Este procedimento foi repetido para as soluções 

de 80%, 90% e finalmente para a solução de 99,8%. 

As amostras preservadas em etanol a 99,8% até serem submetidas ao ponto crítico. As 

análises por SEM decorreram no CEMUP, nas condições e equipamentos descritos no 

parágrafo 4.2 deste capítulo. 
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As amostras submetidas a imersão em meio SBF foram analisadas por SEM (microscopia 

electrónica de varrimento), por XPS (espectroscopia fotoelectrónica por raios X) e por AFM 

(microscopia de força atómica). 
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A observação por SEM permitiu analisar a morfologia, a espessura e a estrutura das camadas 

superficiais do revestimento cerâmico após imersão em meio SBF  

Todas as amostras a analisar foram dobradas na zona central num ângulo correspondente a 

10º, com o objectivo de quebrar o revestimento e permitir observar a estrutura sob a 

superfície. 

Nas imagens da Fig. 6 e da Fig. 7 (com uma ampliação de 250 ×), observa-se a superfície do 

revestimento de hidroxiapatite, sujeita a um tempo de imersão em SBF de 8 horas (Fig. 6) e a 

superfície do revestimento de hidroxiapatite contendo 1,5% de vidro, para um tempo de 

imersão em SBF de 16 horas (Fig. 7).  

Para ambos os revestimentos cerâmicos observou-se que após 8 horas de imersão, a superfície 

se mantém extremamente homogénea e compacta (como nas amostras originais) contudo, 

existindo alguns agregados esféricos resultantes, eventualmente, da deposição de precipitado 

a partir da solução. Para este tempo de imersão o revestimento demonstrou grande resistência 

a criar fissuras durante o processo de flexão do substrato, mantendo-se praticamente 

inalterado conforme também é visível na Fig. 6. 

Para as amostras com 16 horas de imersão, as tensões resultantes do trabalho mecânico de 

dobragem criaram diversas fissuras na parte superficial do revestimento levantando algumas 
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zonas e expondo as camadas inferiores, tal como se observa na superfície de aspecto bastante 

frágil e irregular da Fig. 7. 
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Uma explicação possível para a grande dificuldade em quebrar o revestimento reside na 

hipótese de este se encontrar tão intimamente aderido à liga metálica que não se torna possível 

quebrá-lo por flexão da amostra: apenas a zona superficial do revestimento, mais fragilizada 

pelo contacto com a solução salina é susceptível de abrir fendas.  

Eventualmente existirão dois tipos de camadas no revestimento: a primeira, na base, em 

contacto directo com a liga de titânio encontra-se de tal modo aderente ao metal que se 

deforma em conjunto com ele quando sujeita a tensões de deformação; a segunda estrutura, 

depositada sobre a anterior, embora também muito resistente, descola-se da primeira camada, 

abrindo fendas e expondo a base. Esta hipótese é suportada pelas Fig. 8 e Fig. 9 onde se 

visualiza sob uma camada superficial do revestimento, outra camada na base da estrutura 

cristalina. Apenas nas amostras sujeitas a tempos de imersão superiores, de 16 horas 

(amostras de hidroxiapatite) e de 48 horas (amostras de hidroxiapatite contendo biovidro) foi 

possível observar esta camada da base do revestimento. 
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Na Fig. 10 evidencia-se a microestrutura 

das camadas superficiais do revestimento: 

uma densa estrutura colunar bem 

organizada e homogénea idêntica às 

encontradas anteriormente em amostras 

com revestimentos obtidos por PLD 

[Ferraz et al, 2004; Monteiro et al, 2002]; 

sob esta estrutura colunar superficial 

prevalece na base uma camada de aspecto 

menos estruturado. Este tipo de morfologia 

foi observado em todas as amostras 

analisadas e para os dois tipos de 

revestimento: HAP e HAP+1,5%BG, não 

se revelando por isso, dependente da 

composição química do revestimento. 
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A análise por SEM permitiu também estimar as espessuras médias dos revestimentos das 

diferentes amostras através da medição das camadas superficiais expostas nas fissuras 

observadas. Os resultados apresentam-se no gráfico da Fig. 11: 
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As espessuras originais dos revestimentos (antes da imersão em SBF) situavam-se em 12 a 13 

µm enquanto que os valores medidos para a espessura das camadas de revestimento expostos 

são bastantes inferiores aos esperados. Num trabalho anterior de Ferraz et al, e considerando 

as mesmos parâmetros de operação durante o processamento de PLD, os valores médios 

foram semelhantes situando-se entre 12 e 14 µm [Ferraz et al, 2004]. 

Este facto reforça a hipótese exposta atrás sobre a existência de duas camadas nos 

revestimentos, concluindo-se então que os valores apresentados no gráfico da Fig. 11 

representam apenas a espessura da camada mais superficial e não a espessura da totalidade do 

revestimento. 

Por outro lado, as análises por AFM, revelam algumas diferenças morfológicas na superfície: 

o revestimento contendo biovidro apresenta-se mais denso, sugerindo maior compactação da 

estrutura colunar, enquanto que nas imagens do revestimento apenas de hidroxiapatite se 

observam maiores espaços entre as colunas e consequentemente uma superfície mais irregular 

(resultados no anexo A, fig A1 e A2). No entanto, após 48 horas de imersão em SBF, a 
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superfície das amostras que contém biovidro apresenta maior rugosidade (fig. A3 e fig A4 do 

anexo A) devida à existência de maior deposição de substâncias precipitadas na superfície 

deste tipo de revestimento. Estes resultados estão de acordo com trabalhos efectuados 

anteriormente [Ferraz et al, 2004] nos quais a deposição de um filme durante a imersão em 

SBF ocorria com maior intensidade nos revestimentos de hidroxiapatite contendo biovidro. 

No gráfico da Fig. 12 apresenta-se a evolução da rugosidade dos revestimentos em função do 

tempo de imersão em SBF.�
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Da observação das imagens obtidas por SEM e por AFM, pode também concluir-se que o 

filme depositado durante a imersão repete a mesma morfologia do filme original (com 

estrutura colunar), o que não é habitual durante os processos de imersão de amostras com 

revestimentos obtidos pela técnica de plasma-spray. Neste tipo de revestimentos é usual 

observar-se na superfície, a deposição de sais precipitados em estruturas aglomeradas que 

lembram a morfologia da couve-flor. Este tipo de precipitado não foi observado nas amostras 
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revestidas por PLD, mesmo para os tempos de imersão em SBF mais longos, o que pode 

indiciar que o processo de solubilização e precipitação na superfície ocorre por substituição 

directa dos iões cálcio por sódio e magnésio e dos iões hidróxido por carbonato [Ferraz et al, 

2004; LeGeros et al, 1996]. 
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A análise por XPS permitiu calcular a composição química (em percentagem atómica) à 

superfície das amostras antes e após a imersão em SBF. A análise revelou a presença de seis 

elementos químicos: cálcio, oxigénio, fósforo, carbono, sódio e magnésio (consultar anexo 

A). A composição em Hidrogénio não é passível de ser analisada pela técnica de XPS. 

A desconvolução do pico do carbono usando um ajuste Gaussiano (segundo o software XPS 

Peak 4.1) revelou a existência de dois picos. O pico de energia correspondente a 286,4 ± 3,7 

eV, atribuído ao carbono alifático, considerado como contaminante, foi usado como 

referência nos cálculos. O segundo pico com energia de 290,2 ± 3,7 eV foi atribuído à 

presença de carbonatos [Lu et al, 2000 ; Jha et al, 1996; Rey et al, 1995]. Os valores médios 

encontrados para as energias de ligação dos restantes elementos encontram-se tabeladas no 

anexo B. Para cada amostra analisada calcularam-se diferentes razões atómicas entre os 

elementos cálcio, fósforo, carbono e oxigénio (resultados apresentados no anexo C). 

Conforme referido na Introdução, é usual efectuar a análise das razões Ca/P para avaliar as 

características de compostos de fosfato de cálcio. As razões Ca/P iniciais, correspondentes às 

amostras que não foram imersas são mais elevadas do que os valores teóricos esperados para 

hidroxiapatite estequiométrica (1,67), tendo-se obtido 1,82 para as amostras de HAP e 1,69 

para as amostras contendo vidro. Presume-se que o motivo para os valores medidos serem 

superiores ao esperado se deve ao processamento por PLD, dado que a hidroxiapatite utilizada 

para a preparação dos alvos apresentava razão estequiométrica. Efectivamente, num estudo de 

Arias et al, são indicadas razões Ca/P superiores a 1,8 em revestimentos de hidroxiapatite 

obtidos por processos de PLD com taxas de repetição de pulsos superiores a 20 Hz [Arias et 

al, 2002]. O motivo apresentado para estes valores reside na incorporação de iões CO3
2- na 

estrutura da hidroxiapatite, em substituição parcial quer de iões OH- quer de iões PO4
3-, e que 

posteriormente são libertados sob a forma de CO2 devido à temperatura do substrato durante o 
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processamento por PLD: 460ºC. Uma vez que a atmosfera envolvente é constituída por vapor 

de água a substituição do CO2 libertado do revestimento é feita pela incorporação de dois iões 

OH-. 

Por outro lado, Katto et al refere razões Ca/P de 2,2 em revestimentos obtidos por ablação 

laser e por ablação laser assistida por laser (LALA), utilizando um laser harmónico de 

Nd:YAG [Katto et al, 2002]. A justificação para um valor Ca/P tão elevado é atribuída à 

presença de outros compostos de fosfato de cálcio (para além da hidroxiapatite), 

especificamente fosfato de tetra-cálcio (TTCP) cuja razão Ca/P é 2,0 (tabela 8). 

Também os trabalhos de Arias et al referem esta possibilidade (elevação da razão Ca/P devido 

à presença de outras substâncias de fosfato de cálcio) sustentada pela constatação de 

alterações à superfície do alvo resultantes de um processo de fusão – solidificação de 

substâncias provocado pelo aquecimento do alvo originado pela energia do laser [Arias et al, 

2003]. 

Da análise do gráfico da Fig. 13 observa-se não existir diferença no comportamento da 

relação Ca/P entre os dois tipos de revestimento. No gráfico estão apresentados os resultados 

obtidos pela análise XPS e pela análise EDS. Embora os valores obtidos por EDS sejam 

ligeiramente superiores, também não são observáveis diferenças entre os dois materiais 

cerâmicos.  
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No final de 48 horas de imersão o valor desta relação (expressa em percentagens atómicas) 

desce para 1,42 (HAP +1,5%BG) e 1,44 (HAP) em resultado da diminuição da percentagem 

atómica de cálcio e simultâneo aumento da percentagem atómica de fósforo à superfície do 

material (a composição em percentagem atómica obtida por XPS para os diferentes elementos 

encontra-se no anexo B). As maiores diferenças entre os dois materiais de revestimento 

observam-se para tempos de imersão iniciais (inferiores a 8 horas), o que está de acordo com 

resultados obtidos anteriormente por Ferraz et al [2004].  

De igual modo, resultados obtidos pela análise XRD (difractometria de raios X) não exibem 

diferenças na estrutura cristalina entre amostras submetidas a diferentes tempos de imersão. 

Espectros XRD correspondentes a amostras de hidroxiapatite e de hidroxiapatite contendo 

biovidro encontram-se no anexo E. Para além da estrutura da hidroxiapatite são também 

visíveis indícios da presença de β-TCP (com reflexões 210 e 214) e óxido de cálcio (reflexões 

200 e 111). A presença destas substâncias em revestimentos obtidos por PLD encontra-se 

referida nos estudos de Arias et al [2000] e de García et al [1998]. 

A apatite óssea é carbonatada, deficiente em iões cálcio (substituídos por iões Mg2+ e Na+) e 

apresenta razões Ca/P de cerca de 1,49 [Lu et al, 2000] o que é um valor muito próximo dos 

valores atingidos durante a imersão em SBF. Diversos autores [LeGeros et al, 1996] referem 

que o mecanismo de formação de hidroxiapatite carbonatada (cHAP) quer in vivo quer in 
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vitro é devida a um processo de dissolução seguido de precipitação de cHAP, por 

incorporação de iões carbonato e magnésio oriundos dos fluídos fisiológicos (in vivo) ou da 

solução de imersão, neste caso SBF (in vitro).  

A hidroxiapatite é uma substância insolúvel em soluções de pH superior a 4,2, e assim a 

solução SBF (pH 7,4) encontra-se sobressaturada em iões cálcio relativamente à 

hidroxiapatite. Deste modo, a tendência imposta pelo gradiente de concentrações será no 

sentido da não dissolução da hidroxiapatite mas, pelo contrário, da ocorrência de precipitação 

de iões provenientes da solução. Os revestimentos originais, quer sejam apenas de 

hidroxiapatite, quer sejam de hidroxiapatite contendo biovidro, possuem entre outros, iões 

carbonato na sua composição conforme referido em resultados obtidos anteriormente [García 

et al, 1998]. A presença de carbonatos no revestimento também se pode concluir pelo teor 

considerável de carbono (como CO3
2-) calculado a partir dos resultados de XPS (tabelas C1 e 

C2 do anexo C). 

Estas características, valor da razão Ca/P de 1,4 e a presença (ainda que reduzida) de β-TCP, 

representam vantagens dos revestimentos obtidos pela técnica de PLD face à de plasma-

spray, pois são características semelhantes às encontradas na apatite óssea. Para além disso, 

os revestimentos obtidos por plasma-spray são constituídos por diferentes fases e compostos 

de fosfato de cálcio, principalmente hidroxiapatite e fosfatos de cálcio amorfo, mas também 

α- TCP; β- TCP e TTCP como constituintes menores. Normalmente verifica-se um gradiente 

da camada interna que é mais rica em fosfato de cálcio amorfo enquanto que a camada 

externa, superficial é mais rica em HAP.  

Durante as primeiras horas de contacto com a solução de SBF, observou-se uma ligeira 

solubilização de cálcio da superfície dos revestimentos, como se confirma experimentalmente 

pela diminuição da percentagem atómica de cálcio obtida pela análise XPS, estabilizando 

depois num valor ligeiramente superior, mas ainda menor que o inicial. A diminuição da 

composição em cálcio é acompanhada pelo aumento da percentagem atómica dos iões sódio e 

magnésio (conforme se verifica pelo gráfico da Fig. 14), sugerindo o mecanismo de 

substituição referido por LeGeros et al, [1996]. 
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A reactividade dos biomateriais baseados em compostos de fosfato de cálcio depende da sua 

composição e da sua cristalinidade. Maior reactividade é atribuída a cristais de menor 

tamanho e a compostos amorfos, e à presença de iões como o carbonato ou o magnésio na 

estrutura cristalina. Considerando as fases de Ca/P eventualmente existentes num 

revestimento obtido pelo processo de PLD descrito neste trabalho, a capacidade de dissolução 

é a seguinte: óxido de cálcio (mais solúvel) >> β-TCP >> HAP (menos solúvel). Clèries et al, 

[2000 ; 1998] descreve a estabilidade da hidroxiapatite cristalina em revestimentos obtidos 

por PLD (usando lasers KrF), em experiências de imersão em soluções salinas (Hank e SBF). 

Por outro lado, os iões fosfato são também substituídos na estrutura cristalina da superfície, 

inicialmente pela incorporação de iões OH- e posteriormente por iões carbonato formando 

eventualmente apatite carbonatada. Este mecanismo está descrito na literatura [Tas, 2000 ; 

Ferraz et al, 1999]. Na Fig. 15 exibe-se a variação da composição em oxigénio, calculada a 

partir dos resultados XPS, para ambos os revestimentos estudados.  
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Observa-se, inicialmente, uma diminuição da percentagem de Oxigénio associada ao ião PO4
3- 

(da hidroxiapatite) seguida da estabilização para um valor superior ao inicial. A diminuição da 

percentagem de Oxigénio em PO4
3- é acompanhada por um aumento (mais expressivo no 

revestimento de hidroxiapatite) da percentagem de Oxigénio ligada em OH- ou em CO3
2-. 

Contudo, a percentagem total de oxigénio decresce ligeiramente durante as primeiras horas de 

imersão e depois estabiliza. Deste modo, e uma vez que a substituição de iões PO4
3- por iões 

CO3
2-(três iões CO3

2- por dois iões PO4
3- ou então um ião CO3

2- e outro OH- por cada ião 

PO4
3-) implica um aumento da percentagem atómica de Oxigénio, o que não se observou 

experimentalmente no início da imersão, conclui-se que ocorrendo a substituição de iões 

PO4
3-, inicialmente será por iões OH-. Após as primeiras horas de imersão, a percentagem de 

Oxigénio em PO4
3- demonstra uma tendência a subir, facto que estará directamente associado 

à deposição de apatite a partir dos iões em solução. 
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Previamente à recolha das amostras, todas as placas foram observadas ao microscópio óptico 

para controlo das culturas celulares, nomeadamente a eventual existência de contaminação 

microbiana. Observaram-se sempre culturas saudáveis, contendo células de aspecto 

morfológico normal quer nos poços de controlo quer nos espaços envolventes dos materiais a 

testar. 

Duas réplicas de cada amostra testada, representativas de cada tempo de contacto, foram 

analisadas por SEM. Para cada tempo de contacto obtiveram-se imagens com vários níveis de 

ampliação permitindo observar a extensão de área da amostra ocupada pela cultura celular 

(resultante da proliferação da cultura), a adesão e a morfologia celulares, e ainda as 

interligações e pontos de contacto entre diferentes células e o próprio revestimento. 

Apenas após um tempo de contacto de 8 dias se verificou confluência e ocupação da 

totalidade da superfície da amostra com as células do tipo osteoblástico.  

Nas amostras sujeitas a tempos de contacto menores observou-se a presença de células apenas 

em áreas muito restritas. 

Na imagem da Fig. 16, observa-se que as células procuram as estrias existentes no 

revestimento (e que resultam da técnica de PLD) para se fixarem, orientando-se 

longitudinalmente nestas estrias e proliferando a partir daí. 
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Este tipo de comportamento é característico dos osteoblastos, uma vez que estas células 

necessitam de uma superfície de adesão para se manterem activas, crescerem, proliferarem e 

até se diferenciarem. Os processos associados à adesão celular são complexos envolvendo 

proteínas da matriz extracelular, sendo também extremamente dependentes da composição 

química, rugosidade e topografia superficiais. Numa superfície de rugosidade intermédia, em 

que a distância entre “acidentes topográficos” é superior ao tamanho da célula, a adesão é 

facilitada pois cada célula poderá criar ligações com as vizinhas “compreendendo” a 

superfície como sendo lisa [Pérez et al, 2003]. Nas superfícies demasiado rugosas ou 

demasiado lisas as ligações entre células vizinhas são menores e a proliferação diminui. 

Para o tempo de contacto de oito dias, observou-se a acumulação de cristais na superfície do 

revestimento e também sobre a superfície das células. Este fenómeno é certamente 

consequência da sobre-saturação do meio de cultivo em sais devido aos mecanismos de 

dissolução dos compostos cerâmicos, sendo mais evidente nas amostras de discos cerâmicos 

sinterizados e principalmente nos discos de hidroxiapatite contendo biovidro uma vez que este 

é mais solúvel (fig. 17). 
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A acumulação de susbtâncias precipitadas à superfície dos discos cerâmicos sinterizados de 

hidroxiapatite contendo biovidro (HAP+1,5%BG), em conjunto com a heterogeneidade da 

topografia superficial destas amostras (vísivel na imagem do lado direito da fig. 17) poderá 

representar a razão pela qual a proliferação neste tipo de amostras foi inferior aos valores 

obtidos nas amostras de liga revestida por PLD com o mesmo cerâmico. 
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No final de cada tempo de contacto considerado no teste de citocompatibilidade, recolheram-

se cinco réplicas de cada amostra de biomaterial testado assim como das amostras de controlo 

para análise por MTT, segundo o método descrito no ponto 4.6.1. do capítulo Métodos 

Experimentais. Os resultados expressos directamente em absorvância encontram-se na Fig. 

18. 
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Ao fim de oito dias de contacto, observa-se que não há diferenças significativas entre os 

valores de MTT obtidos para as amostras com revestimento de HAP+1,5%BG por PLD, os 

discos cerâmicos sinterizados de HAP e as amostras de controlo (cultivadas sobre o 

poliestireno não tratado das placas de cultivo). Por outro lado, os valores de absorvância de 

MTT para os discos cerâmicos sinterizados de HAP+1,5%BG e para as amostras com 

revestimento por PLD de apenas HAP são inferiores aos do primeiro conjunto de amostras. 

Os resultados não revelam, por isso, coerência de comportamento entre o mesmo tipo de 

material e o mesmo tipo de revestimento: há evidências de maior número de células viáveis 

no revestimento por PLD contendo biovidro, mas para as amostras de controlo, sinterizadas, o 

número de células viáveis mais elevado foi obtido apenas com hidroxiapatite. Estes resultados 

são confirmados pela observação por SEM, conforme se apresenta adiante nas imagens da fig. 

20. Tal como referido no ponto 3.2 da Introdução, o mecanismo de formação do revestimento 

pela técnica de PLD é susbtancialmente diferente: não existindo fusão de partículas do 

material de revestimento uma vez que não são atingidas temperaturas tão elevadas como no 

processo de sinterização. Deste modo, enquanto que nas amostras obtidas por PLD, a 
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morfologia é idêntica quer haja ou não inclusão de biovidro no revestimento, nos discos 

sinterizados de hidroxiapatite contendo biovidro (HAP+1,5%BG), a superfície apresenta-se 

muito heterogénea, distinguindo-se zonas vitrificadas resultantes da fusão do biovidro. 

 

De modo idêntico ao executado para análise com MTT, no final de cada tempo de contacto 

considerado, recolheram-se três réplicas de cada amostra de biomaterial testado assim como 

das amostras de controlo para análise de DNA, segundo o método descrito no ponto 4.6.2. do 

capítulo Métodos Experimentais. Os resultados obtidos encontram-se na fig. 19. 
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O primeiro facto a realçar relativamente aos resultados da quantificação de DNA, reside na 

dificuldade inerente ao método, em virtude de este não ser linear para toda a gama de 

concentrações em que é aplicável. Assim, para concentrações de DNA superiores a 100 ng/ml 

(correspondentes a cerca de 25 RFU) torna-se necessário modificar as soluções reagentes 

usadas no método, ou seja, repetir todas as análises para as mesmas amostras com soluções 

reagentes mais concentradas. Uma vez que só após a análise e medição dos valores de 

fluorescência se detecta esta dificuldade, na situação de escassez de amostra devido ao 

número de réplicas necessárias (como foi o caso) não é possível repetir o procedimento. 
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Deste modo, os valores de DNA obtidos para o tempo de contacto de 8 diase para todas as 

amostras, são inferiores aos valores reais em cerca de 50% (valor estimado a partir dos 

valores obtidos pelo teste de MTT), em virtude de se encontrarem numa gama de 

concentrações superior à dos restantes valores. 

Ainda assim, os resultados desta análise exprimem o mesmo tipo de tendência observada pelo 

teste de MTT. 

 

Na Fig. 20 observam-se imagens (obtidas por SEM pelo modo de electrões retrodifundidos) 

de amostras de liga Ti6Al4V revestidas por PLD, permitindo comparar para os dois tipos de 

material de revestimento, a evolução da proliferação celular ao longo do tempo de contacto. 

Embora não de modo quantitativo, as imagens evidenciam, para todos os tempos de contacto, 

a ocorrência de maior proliferação celular nas amostras revestidas com hidroxiapatite 

contendo biovidro (HAP+1,5%BG). Conforme referido anteriormente estes resultados 

confirmam os obtidos relativamente ao número de células viáveis. 
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Relativamente à morfologia, as células em contacto com as amostras revestidas por PLD, 

apresentam-se com o usual aspecto poligonal, achatadas e exibindo inúmeras extensões 

filipodiais sobre as rugosidades do revestimento e também sobre as células vizinhas, como se 

observa na Fig. 21. Para o tempo de contacto de 8 dias as células ocupam a totalidade da 

superfície, atingindo a confluência, sobrepondo-se em camadas, umas sobre as outras, devido 

à falta de espaço. 
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A zona central das células apresenta-se mais espessa, enquanto que as zonas periféricas se 

observam mais espalmadas e até como que se estivessem fundidas com as extremidades das 

células vizinhas. Para os tempos de contacto maiores observam-se rugosidades na superfície 

das células: estruturas filamentares de aspecto semelhante aos filipódios embora não 

estendidos, esta característica segundo Lopes et al (2000), é indicadora da actividade 

biológica das células.  

Nas imagens da Fig. 22 observam-se as diferenças na morfologia e no modo de fixação das 

células MG63 num disco cerâmico de hidroxiapatite sinterizada e num disco de liga Ti6Al4V 

revestido por PLD com hidroxiapatite contendo biovidro e para o tempo de contacto de 4 dias. 

Embora os resultados obtidos pelo teste de MTT para quantificação do número de células 

viáveis não sejam diferentes entre estes dois tipos de amostras, as diferenças ao nível da 

morfologia são notórias. 
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Enquanto que nas amostras de controlo (discos sinteterizados de hidroxiapatite), 

correspondente à imagem do lado esquerdo da fig.22, as células se apresentam espalmadas 

(quase bidimensionais) e até translúcidas, nas amostras de PLD contendo biovidro (imagem 

do lado direito), as células apresentam a morfologia característica das células osteoblásticas, 

exibindo inúmeros filipodia, contactos citoplasmáticos entre células adjacentes, maior volume 

e até se observam células de forma esférica indicadora do processo de divisão celular [Lopes 

et al, 2000]. 
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A importância da topografia superficial dos biomateriais na adesão celular constituiu objecto 

de vários estudos (Lopes et al, 2000; Kim et al, 2004; Kikucheti et al, 2005), nos quais se 

conclui que especificamente a uniformidade da rugosidade da superfície e a dimensão dos 

acidentes topográficos são parâmetros de extrema importância quer nas primeiras horas de 

contacto do biomaterial com os fluídos fisilógicos (e que correspondem à adsorção de 

proteínas séricas e de plaquetas) quer posteriormente na fixação e diferencia çãocelular 

(Davies, 2003). 

Por outro lado, a caracterização físico-química dos revestimentos por PLD após imersão em 

SBF demonstrou comportamentos e valores idênticos ao nível de composição química, 

existindo apenas diferenças ao nível da rugosidade entre as duas composições de 

revestimento. Assim, atribui-se à diferença na rugosidade entre o revestimento por PLD 

apenas com hidroxiapatite e o revestimento por PLD contendo biovidro, as variações 

encontradas na quantificação da proliferação celular. Esta diferença de rugosidade entre o 

revestimento que contém biovidro e o de apenas hidroxiapatite é devida à presença do 

biovidro. 

Finalmente, e no que respeita à morfologia das células MG63, não foram detectadas 

diferenças entre os dois tipos de amostras revestidas por PLD. No entanto, nas amostras 

testadas, a morfologia das células observadas é saudável e característica das células do tipo 

osteoblástico, facto que se verificou de forma muito mais evidente nas amostras revestidas por 

PLD do que nas amostras de controlo. 
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O objectivo deste trabalho consistiu na avaliação da biocompatibilidade de amostras de liga 

de Ti6Al4V revestidas com hidroxiapatite e hidroxiapatite contendo biovidro pela técnica de 

PLD, segundo duas abordagens experimentais, ou seja, utilizando dois tipos de teste in vitro. 

Os testes de caracterização físico-química após imersão em SBF permitiram concluir que a 

morfologia da superfície do revestimento não se altera em contacto com a solução salina 

mantendo a sua estrutura colunar densa, bem organizada e idêntica à original (sem imersão). 

Sob esta estrutura superficial em colunas observou-se uma estrutura na base de aspecto menos 

estruturado e extremamente aderente ao substrato. Esta morfologia foi observada 

independentemente da composição química do material cerâmico, conforme constatado em 

estudos anteriores, indicando ser típica da técnica de revestimento por PLD. 

Ainda relativamente à morfologia, as análises por AFM mostraram que os revestimentos 

contendo biovidro apresentam maior compactação da estrutura colunar e também maior 

rugosidade, acentuando-se esta diferença para o tempo de imersão em SBF de 48 horas, sendo 

de cerca de 200 nm (rugosidade absoluta) para o revestimento de hidroxiapatite e cerca do 

dobro para o revestimento de hidroxiapatite contendo biovidro. Esta diferença é atribuida à 

maior solubilidade do revestimento contendo biovidro, onde por outro lado ocorre também 

maior precipitação de sais provenientes da solução salina, tal como foi verificado também em 

trabalhos anteriores. Durante este processo de solubilização-reprecipitação de substâncias à 

superfície do revestimento, ocorre a substituição de iões cálcio por iões sódio e magnésio, e 

de iões hidróxido por iões carbonato, tal como se confirmou pela análise dos resultados 

obtidos por XPS. A análise por XPS permitiu também determinar a razão Ca/P para ambos os 

revestimentos, não se tendo observado diferenças e obtendo-se um valor de 1,4 após 48 horas 

de imersão. De realçar que a apatite óssea apresenta uma relação Ca/P de 1,49, devido à 

inclusão de outros iões e em parte à presença de carbonato. 

De igual modo, não se encontraram diferenças nos resultados obtidos por XRD relativos à 

estrutura cristalina dos revestimentos, demonstrando a presença de β-TCP e ainda óxido de 

cálcio, para além da hixroxiapatite. 

No que se refere à resposta biológica da linha MG63 em contacto com os materiais em estudo, 

verificou-se a adesão e proliferação destas células nos revestimentos por PLD de forma mais 

evidente nas amostras contendo biovidro comparativamente às amostras de revestimento por 

PLD apenas de hidroxiapatite e de forma idêntica às amostras de controlo. Em ambos os 
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revestimentos por PLD as células apresentaram um aspecto saudável com morfologia 

poligonal, exibindo inúmeras extensões filipodiais quer sobre o revestimento, quer sobre as 

células vizinhas, tal como é característico das células osteoblásticas. 

Para o tempo de contacto de 8 dias observou-se também a acumulação de partículas 

precipitadas à superfície do revestimento devidas à sobre-saturação do meio de cultura em 

sais. 

Os resultados obtidos com este trabalho experimental constituíram uma primeira fase na 

avaliação da citocompatibilidade de revestimentos de hidroxiapatite e de hidroxiapatite 

contendo biovidro obtidos pela técnica de PLD, tendo ficado demonstradas as vantagens deste 

tipo de técnica para o revestimento de superfícies metálicas e também a inclusão do biovidro 

como factor estimulador da proliferação celular. Assim sendo, parece indicado sugerir a 

continuação do estudo de biocompatibilidade, progredindo para a fase de experimentação 

animal, de forma a confirmar in vivo os resultados aqui obtidos. 
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Imagens obtidas por AFM gentilmente cedidas pela Prof. Drª Júlia Arias, Universidade de 

Vigo, departamento de Física Aplicada. 
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A estrutura cristalina da hidroxiapatite identifica-se pela posição do pico de maior intensidade 

a 31,8º e pelas reflexões (211), (112), (300) e também, com menor intensidade (002) e (202). 

Espectros obtidos por XRD gentilmente cedidas pela Prof. Drª Júlia Arias, Universidade de 

Vigo, departamento de Física Aplicada. 
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