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Resumo  

 

O silício é um elemento essencial no desenvolvimento do esqueleto ósseo, tal como 

demonstrado por vários estudos, nomeadamente os realizados por Carlisle e Schwarz. 

Desde então, que o efeito biológico do silício na regeneração óssea tem despertado a 

curiosidade de muitos investigadores.  

O Bonelike®, que consiste em hidroxiapatite reforçada com um vidro do sistema P2O5-

CaO, é um substituto ósseo com propriedades osteointegrativas, devido à sua 

bioactividade, osteocondutividade e propriedades mecânicas.  

O presente trabalho teve como objectivo o desenvolvimento de um novo material, 

potencializando o efeito sinérgico das propriedades do Bonelike® e do elemento silício na 

regeneração óssea.   

Testaram-se dois métodos para a introdução de silício no compósito Bonelike®, por via 

seca e por via húmida. As fontes de silício estudadas foram a sílica coloidal no método por 

via seca, e a sílica coloidal e o ortosilicato de tetraetilo, no método por via húmida. Foram 

efectuados estudos para níveis de incorporação de silício até 5% (m/m). Na análise de 

difracção de raios-X efectuada às amostras preparadas por via seca e por via húmida, 

verifica-se para além da hidroxiapatite, a presença das fases secundárias α-TCP e β-TCP, 

resultantes da reacção entre a hidroxiapatite e o vidro, durante o processo de sinterização 

em fase líquida. Este fenómeno é semelhante ao que ocorre no Bonelike®. No entanto, a 

introdução de silício estabiliza a formação de α-TCP, sendo predominante esta fase 

alotrópica do TCP, como fase secundária no Bonelike® modificado. Verifica-se ainda a 

presença de silicatos de cálcio para adições de silício acima de 0,5% (m/m). A 

incorporação de silício por via húmida, tendo a água como solvente e a sílica coloidal como 

fonte de silício parece ser o melhor método para produzir de um modo reprodutível o 

Bonelike® modificado.  

A análise de Rietveld sugere que o silício é incorporado preferencialmente na malha da 

hidroxiapatite, por substituição de alguns grupos PO4
3- por grupos SiO4

4-.  

A análise de espectroscopia de fotoelectrões de raios-X aplicada ao material produzido 

com 0,5% (m/m) de silício, indiciou a presença de silício na forma de sílica, para além da 

forma SiO4
4-, ainda que em quantidades residuais. A análise Raman, mostra a presença das 

bandas referentes aos modos normais de vibração das moléculas de PO4
3-, e ainda o 

aparecimento de uma banda referente ao modo ν1 do SiO4
4-. Verifica-se a perda de grupos 

OH- com a introdução de silício, o que corrobora a hipótese do SiO4
4- ocupar a posição do 

ião PO4
3-. Os resultados obtidos com a determinação do valor de potencial zeta reforçam 
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esta hipótese, uma vez que a incorporação de silício provoca um decréscimo da carga 

superficial do material.  

Adições de 0,25% e 0,5% (m/m) de silício ao Bonelike®, por um processo de via húmida 

e utilizando como fonte de silício a sílica coloidal, parece ser a melhor abordagem para 

produzir o novo Bonelike® modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




