
Resumo  
 

Um substituto ósseo deve não só promover a regeneração óssea, mas também 

favorecer o desenvolvimento de uma rede microvascular. A hidroxiapatite modificada 

com silício é um material bioactivo e osteocondutor, que permite a proliferação e a 

diferenciação celular.  

A primeira parte do trabalho consistiu na caracterização físico-química e estrutural da 

Hidroxiapatite (HA) e da Hidroxiapatite modificada com Silício (SiHA) como materiais 

densos e na forma de revestimentos. O titânio é usado como biomaterial em aplicações 

biomédicas. Apesar das suas boas propriedades mecânicas e de resistência à 

corrosão, o titânio não tem a capacidade de formar uma ligação ao tecido ósseo, sendo 

assim este deve ser revestido com um cerâmico bioactivo, já que estes estimulam a 

ligação biológica entre o implante e o tecido ósseo.  

Realizaram-se estudos in vitro com culturas de células endoteliais cultivadas em 

amostras densas de hidroxiapatite (HA) e de hidroxiapatite modificada com silício 

(SiHA), assim como a avaliação dos parâmetros de crescimento celular e da actividade 

funcional em determinadas fases do período de cultura, representativas da 

proliferação/diferenciação celular. Verificou-se que a incorporação de Si
4+ 

na malha de 

HA estimulou a adesão das células endoteliais ao substrato comparativamente com a 

HA.  

O processo de angiogénese pode ser definido como a formação de uma rede vascular 

a partir de vasos sanguíneos pré-existentes e o processo de osteogénese como a 

formação de novo tecido ósseo. Estes dois processos estão intimamente relacionados, 

de modo estrutural, bioquímico e funcional. Sendo assim, após se verificar o efeito 

positivo do silício na angiogénese em amostras densas, procedeu-se ao estudo da 

osteogénese da hidroxiapatite modificada com silício, mas na forma de revestimentos 

da liga de titânio (Ti-6Al-4V). Os resultados obtidos nestes estudos corroboram os 

resultados descritos na literatura, os quais demonstram o efeito positivo do silício nas 

células osteoblásticas.  

Estes estudos demonstram que a hidroxiapatite modificada com silício quer na forma 

densa, quer na forma de revestimento pode estimular a regeneração do tecido ósseo.  



Abstract  
 

A bone graft should promote bone regeneration and stimulate the development of a 

vascular net. According to the literatures, the silicon substituted hydroxyapatite is a 

bioactive and osteoconductive material that stimulates cellular proliferation and 

differentiation.  

In the first part of this thesis the silicon substituted hydroxyapatite (SiHA) and 

hydroxyapatite (HA) in a dense and coating form were characterized.  

Titanium and titanium alloys can be used as biomaterial in several biomedical 

applications, although its good mechanical properties and corrosion resistance, titanium 

is not a bioactive material, so it should be coated with a bioactive ceramics, that can 

form a biological bond between the graft and bone tissue.  

In vitro biological studies were performed by seeding endothelial cells in dense samples 

of HA and SiHA. The colonized materials were evaluated for cellular growth parameters 

and functional activity at different time points of culture period. The Si
4+ 

incorporation in 

HA lattice induce a positive effect on the development of the endothelial cells. The 

number of endothelial cells that adhered to SiHA substrate is higher than the number of 

cells present on the surface of HA.  

The angiogenesis process can be defined as the formation of vascular net from 

preexisting vases and the osteogenic process as the formation of new bone tissue. 

These processes are structurally, biochemically and functionally related. It has been 

shown that the presence of silicon stimulates the adhesion of endothelial cells and that 

in accordance to the literature the osteogenesis in the dense form. So, the second part 

of this thesis aimed to performed in vitro studies with human osteoblastic cells cultured 

on the surface Titanium alloy coated with HA and SiHA. The results obtained 

corroborate previous results described in the literature, which showed the positive effect 

of silicon on bone cells.  


