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Objectivos e Estrutura da Tese 

 

Actualmente a esperança média de vida é duas vezes superior à esperança média de 

vida no início do séc. XX, o que resulta numa perda de funcionalidade dos tecidos, sendo 

os problemas clínicos associados à degeneração óssea, um dos problemas sociais mais 

graves das populações envelhecidas na sociedade moderna. Deste modo, o 

desenvolvimento de novos substitutos ósseos sintéticos que correspondam às necessidades 

clínicas é actualmente uma área muito promissora. 

O Bonelike® é um substituto ósseo sintético, cuja composição química é muito 

semelhante à fase mineral do tecido ósseo. Vários estudos realizados provam o efeito 

biológico do silício, e a sua importância no desenvolvimento do tecido ósseo. Assim, surgiu 

o interesse de estudar a incorporação do silício no Bonelike®. Deste modo, o objectivo 

deste trabalho centra-se no desenvolvimento de um novo substituto ósseo, o Bonelike® 

modificado.  

 

Este trabalho é composto por 5 capítulos. O capítulo 1 consiste numa breve revisão 

bibliográfica, onde são focados os assuntos mais importantes para a interpretação deste 

trabalho, nomeadamente, o tecido ósseo, os substitutos ósseos sintéticos, e as técnicas de 

caracterização de materiais realizadas no âmbito deste trabalho.  

 

No capítulo 2, está descrito o procedimento experimental relativamente à produção de 

Bonelike®, e Bonelike® modificado por via seca e via húmida. Ainda neste capítulo, são 

referenciados os equipamentos e as condições em que foram realizadas as técnicas 

utilizadas para caracterizar as amostras preparadas (difracção de raios-X, análise de 

Rietveld, espectroscopia de fotoelectrões de raios-X, análise Raman, e potencial Zeta).  

 

No capítulo 3 são apresentados os resultados experimentais obtidos no âmbito deste 

trabalho, e no capítulo 4 é efectuada a discussão destes resultados. No capítulo 5, são 

enumeradas as conclusões gerais do trabalho desenvolvido.  
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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. 
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Capítulo 1 – Introdução Teórica 

1. Tecido Ósseo 

 

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo, distinguindo-se pela sua 

elevada resistência e rigidez [1]. Estas características devem-se à deposição de substâncias 

minerais como cálcio, fosfato e carbonato, no interior da matriz orgânica [1]. O tecido 

ósseo confere múltiplas funções, tanto a nível mecânico como a nível metabólico, ao 

esqueleto [2]. Sustenta o corpo e protege alguns órgãos vitais. Aloja e protege a medula 

óssea, formadora das células do sangue. Proporciona apoio aos músculos esqueléticos, 

transformando as suas contracções em movimentos úteis, e constitui um sistema de 

alavancas que amplia as forças geradas na contracção muscular [3].   

 

 1.1 Composição  

 

O tecido ósseo é formado por células e material extracelular calcificado, a matriz 

óssea. As células são os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, as quais serão 

posteriormente descritas em pormenor [3].  

A matriz extracelular, é composta por uma fase orgânica, que corresponde a 30% do 

peso total do osso e por uma fase mineral, que corresponde aos restantes 70% do 

respectivo peso [4].   

A fase orgânica é formada por fibras de colagénio, essencialmente colagénio do tipo I 

(90%), e por proteoglicanos e glicoproteínas adesivas (10%) [3,4]. As fibras de colagénio são 

responsáveis pela elasticidade e flexibilidade do osso [3].  

Os principais constituintes químicos da fase mineral são o fosfato e carbonato de cálcio, 

assim como o magnésio, sódio e fluoreto embora em menores quantidades [1].  

O cálcio e o fosfato formam cristais de hidroxiapatite (Ca10(PO4)(OH)2). Os iões presentes 

na superfície destes cristais são hidratados, existindo deste modo uma camada de água e 

iões em volta do cristal. Essa camada de água, designada por capa de hidratação, facilita a 

troca de iões entre o cristal e o líquido intersticial [3]. Para além de cristais de 

hidroxiapatite também estão presentes compostos amorfos de fosfato de cálcio, 

principalmente hidrogenofosfato de cálcio (CaHPO4) [5]. Os cristais de hidroxiapatite 

formam-se em volta das fibras de colagénio, fornecendo ao osso resistência e rigidez [4].  
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 1.2 Estrutura  

 

Os ossos longos, característicos dos adultos, são formados pela diáfise (parte 

cilíndrica), e pela epífese presente nas extremidades (figura 1). No centro da diáfise situa-

se a cavidade medular ocupada pela medula óssea [3].  

As superfícies internas e externas dos ossos são recobertas por células osteogénicas e 

tecido conjuntivo, que constituem o endósteo e o periósteo, respectivamente [3].  

O periósteo é formado por duas camadas: uma camada superficial densa e irregular que 

contém principalmente fibras colagéneas e fibroblastos, e uma camada interna, composta 

por células osteoprogenitoras, morfologicamente parecidas com os fibroblastos [3,4,6]. As 

células osteoprogenitoras, diferenciam-se em osteoblastos, desempenhando um papel 

importante no crescimento dos ossos e na reparação de fracturas [3].  

O endósteo, é constituído por uma camada de células osteogénicas achatadas, que 

reveste o osso esponjoso, o canal medular, os canais de Havers e os de Volkmann [3]. As 

principais funções do endósteo e do periósteo são a nutrição do tecido ósseo e o 

fornecimento de novos osteoblastos, para o crescimento e a recuperação do osso [3].  

 

 

Figura 1 - Estrutura dos ossos longos [7]. 

 

 

Epífese 
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Do ponto de vista morfológico, o osso pode ser classificado em cortical ou trabecular, 

consoante seja formado por partes sem cavidades visíveis (osso compacto) ou por partes 

com muitas cavidades intercomunicantes (osso esponjoso), respectivamente (figura 2)[3].  

O osso cortical ou compacto, forma a camada interna e externa dos ossos chatos e a 

superfície externa dos ossos longos [4]. Apresenta cerca de 30% de porosidade e constitui 

aproximadamente 80% do esqueleto [8]. A sua principal função é fornecer suporte 

mecânico imediato à maioria dos defeitos ósseos. Está organizado em unidades cilíndricas, 

denominadas sistemas de Havers. Os sistemas de Havers são compostos por lamelas que se 

dispõem em camadas concêntricas em torno de canais com vasos, os canais de Havers. 

Estes canais, comunicam entre si, com a cavidade medular e com a superfície externa do 

osso, por meio de canais transversais ou oblíquos, os canais de Volkmann. Estes canais, 

distinguem-se dos canais de Havers por não apresentarem lamelas ósseas concêntricas [3].  

O osso trabecular, também designado por esponjoso, apresenta cerca de 70% de 

porosidade, e constitui aproximadamente 20% do esqueleto [8]. Está presente na epífese e, 

é designado para resistir às principais tensões a que o osso fica sujeito [3,8]. 

Contrariamente ao osso compacto, o osso esponjoso não se organiza em sistemas de 

Havers. É formado por uma rede de pequenos canais, os canalículos, originando a 

trabécula [3,4]. 

As principais diferenças entre o osso cortical e trabecular estão relacionadas com as 

respectivas estruturas e funções. As diferenças estruturais estão relacionadas com as 

respectivas funções primárias, isto é, o osso cortical desempenha funções a nível mecânico 

e de protecção, enquanto que o osso trabecular desempenha funções a nível metabólico 

[9].  

 

Figura 2 – Constituição do osso cortical e do osso trabecular [10]. 
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1.3 Células constituintes do osso 
 
 

O osso é composto por quatro tipos de células: os osteoblastos, osteoclastos, e células 

de revestimento interno, presentes na superfície do osso, e os osteócitos, alojados no 

interior do osso (figura 3)[9]. Os osteoblastos, os osteócitos e as células de revestimento 

interno originam-se a partir de células osteoprogenitoras locais, enquanto que os 

osteoclastos são formados pela união de percursores mononucleares aquando do contacto 

com o tecido ósseo [3,9].  

Os osteoblastos são células metabolicamente activas, responsáveis pela produção da 

parte orgânica (colagénio tipo I, proteoglicanos e glicoproteínas adesivas) da matriz óssea 

[3,4]. Participam na mineralização da matriz, fornecendo ao osso a resistência e rigidez 

que lhe é característica, embora o mecanismo ainda não seja completamente 

compreendido [4,9]. Alguns osteoblastos, aprisionados pela matriz recém sintetizada, 

passam a designar-se osteócitos, enquanto que os restantes permanecem na superfície do 

periósteo ou do endósteo funcionando como células de revestimento interno (figura 3) 

[3,4]. Por sua vez, a matriz óssea recém formada adjacente aos osteoblastos activos, e que 

não está ainda calcificada, designa-se por osteóide [3].  

Os osteócitos são responsáveis pela manutenção da matriz óssea. Estas células, para 

além da capacidade de sintetizar a matriz, também entram no processo de reabsorção, 

mas em menor extensão [9]. Encontram-se no interior da matriz óssea, e são as células 

mais abundantes do tecido ósseo. Ocupam lacunas as quais estão ligadas entre si por 

canalículos [3,11]. Estes servem de via de transporte de nutrientes e metabólitos, entre os 

vasos sanguíneos e os osteócitos situados na profundidade do tecido ósseo [3]. 

As células de revestimento interno caracterizam-se por serem inactivas, e a sua função 

é cobrir e proteger as zonas da superfície do osso que não estão submetidas nem à 

formação do osso nem à respectiva reabsorção [9].  

Os osteoclastos são células móveis, gigantes e multinucleadas, cuja principal função é 

reabsorver o tecido ósseo, participando no processo de remodelação dos ossos [3,4,9]. 

Estas células sintetizam e libertam enzimas hidrolíticas de modo a absorverem o tecido 

calcificado [1]. A acção enzimática cria depressões na superfície do osso, denominadas 

lacunas de Howship [3]. A membrana plasmática dos osteoclastos activos é classificada em 

duas regiões: zona de repouso e uma fronteira desordenada. A  zona de repouso é rica em 

microfilamentos e envolve a fronteira desordenada [9]. Permite a ligação entre os 

osteoclastos e a matriz óssea, e isola o compartimento de reabsorção do osso e do fluido 

extracelular, fornecendo condições para uma eficiente reabsorção [11]. A fronteira é a 
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zona central e de maior área da membrana plasmática, onde ocorre a reabsorção da matriz 

[9].  

 
 

 
 

Figura 3 – Representação esquemática das células constituintes do tecido ósseo: 

osteoblastos, osteoclastos e osteócitos [8]. 

 

1.4 Formação e Remodelação óssea 

 

O tecido ósseo pode ser formado por um processo designado de ossificação 

intramembranosa ou, pelo processo de ossificação endocondral [3].  

A ossificação intramembranosa ocorre no interior de uma membrana conjuntiva, e é 

responsável pela formação dos ossos faciais e partes da mandíbula e clavícula (figura 

4)[3,9]. O processo tem início pela diferenciação de células mesênquimatosas que se 

transformam em osteoblastos. Estes sintetizam o osteóide, matriz ainda não mineralizada, 

que logo se mineraliza, incluindo alguns osteoblastos que se transformam em osteócitos. 

Como muitos osteoblastos surgem quase simultaneamente no centro de ossificação, há 

confluência das traves ósseas formadas, dando ao osso um aspecto esponjoso. Entre as 

traves formam-se cavidades que são penetradas por vasos sanguíneos e células 

mesênquimatosas indiferenciadas que darão origem à medula óssea. [3]  

Osteócito
s 

Células de revestimento interno (CRI) 
CRI 

CRI Osteoblasto
sOsteoclasto
s

Pré - osteoblastos 

Pré -osteoclastos 

Células mesênquimatosas 
Células estaminais 
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Figura 4 – Início da ossificação intramembranosa. Aparece um blastema ósseo no 

mesênquima, do qual se originam os osteoblastos [3]. 

 

A ossificação endocondral é responsável pela formação dos ossos curtos e longos (figura 

5). O processo inicia-se numa estrutura cartilaginosa, que é destruída gradualmente e 

substituída por tecido ósseo formado a partir de células do tecido conjuntivo adjacente 

[3]. A estrutura cartilaginosa sofre modificações, ocorrendo a hipertrofia dos condrócitos 

(células da cartilagem) e a mineralização da matriz cartilaginosa. Após a invasão das 

cavidades previamente ocupadas pelos condrócitos por capilares sanguíneos e células 

osteogénicas, os condrócitos são removidos e substituídos por osteoblastos [2,3]. Enquanto 

que os osteoclastos degradam a cartilagem, os osteoblastos produzem uma matriz óssea 

específica [3]. 

 

Mesênquima Blastema ósseo Tecido ósseo primário 
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Figura 5 – Formação de um osso longo a partir de um modelo cartilaginoso. A cartilagem 

hialina é representada pelo ponteado; a cartilagem calcificada, a negro; o tecido ósseo, 

por traços oblíquos. As cinco figuras da fileira horizontal do centro representam cortes 

transversais da parte média das figuras da fileira superior [3]. 

 

A remodelação óssea é um processo complexo, que consiste na reabsorção de tecido 

ósseo já formado, seguida da formação de novo tecido [12]. Os osteoclastos activados por 

percursores mononucleares, aderem ao tecido ósseo e removem-no por acidificação e 

digestão proteolítica. Os osteoblastos, resultantes da diferenciação de células 

osteoprogenitoras nas lacunas de Howship, sintetizam, no mesmo local, a matriz orgânica 

preenchendo as lacunas [5,12]. Os osteoblastos envolvidos na matriz ainda não 

mineralizada, diferenciam-se em osteócitos, enquanto que os que permaneceram na 

superfície do novo osso formado funcionam como células de revestimento interno até 

serem activadas. A matriz é posteriormente calcificada [5].  
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1.5 Regeneração de fracturas ósseas 

 

As fracturas ósseas estão sempre associadas a danos dos tecidos envolventes, 

nomeadamente hemorragias locais, destruição da matriz, e morte de células ósseas. 

[3,13].  

A reparação do osso, consiste em restaurar os tecidos de modo a adquirirem as suas 

propriedades físicas e mecânicas iniciais [13]. Inicia-se com a remoção do coágulo 

sanguíneo e dos restos celulares, pelos macrófagos. O periósteo e o endósteo contribuem 

com uma intensa proliferação, originando um tecido muito rico em células 

osteoprogenitoras, constituindo um colar à volta da fractura que penetra entre as 

extremidades ósseas rompidas [3,4]. Nesse colar, bem como no conjuntivo que se situa nas 

extremidades ósseas fracturadas, surge tecido ósseo imaturo, resultante tanto da 

ossificação endocondral como da ossificação intramembranosa, originando um calo ósseo 

que envolve a extremidade dos ossos fracturados. Se as tracções e pressões exercidas 

sobre o osso forem semelhantes às exercidas antes da fractura, a estrutura do osso volta a 

ser a mesma que existia anteriormente [3].  

 

2. Substitutos ósseos sintéticos 

 

Os substitutos ósseos são utilizados na regeneração de defeitos ósseos, fornecendo 

suporte a nível estrutural [14].  

Um substituto ósseo é qualquer material implantado, que sozinho ou combinado com 

outros materiais, promove a regeneração óssea induzindo uma actividade osteogénica, 

osteocondutiva ou osteoindutiva. Um material osteogénico, contém células vivas capazes 

de se diferenciarem em células ósseas, levando à formação de novo osso. Um material 

osteocondutivo suporta o crescimento do osso ao longo da sua superfície e um material 

osteoindutivo permite induzir a diferenciação de células estaminais em osteoblastos 

maduros [4, 14, 15].  

Ao ser aplicado, o substituto ósseo deve manter as suas propriedades e características 

estruturais, mas simultaneamente substituir a função para a qual foi criado [16]. Os 

metais, os materiais cerâmicos, os polímeros e os compósitos são frequentemente 

utilizados na cirurgia reconstrutiva de ossos como por exemplo, das regiões craniana e 

maxilofacial [17]. Para uma dada aplicação médica, pode haver mais do que um material 

e/ou processo de fabrico disponível [18]. 

Os substitutos ósseos autogénicos, alogénicos e xenogénicos têm sido extensivamente 

utilizados na cirurgia de reparação óssea [4, 15]. Os autogénicos, consistem em tecido 
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removido e implantado no mesmo indivíduo, pelo que não apresentam risco de rejeição ou 

transmissão de doenças [14, 15]. Possuem todas as características referenciadas para um 

substituto ósseo ideal, no entanto, o tempo de operação é muito elevado, uma vez que há 

necessidade de efectuar uma segunda cirurgia, a quantidade de osso disponível é limitada, 

há elevada perda de sangue e de sensibilidade local, e dor crónica [14].  

Os substitutos alogénicos consistem em tecido removido de um indivíduo e implantado 

noutro indivíduo da mesma espécie [14]. São osteocondutivos mas possuem menor 

capacidade de osteoindução, podendo ocorrer fractura, rejeição do enxerto, e risco de 

transmissão de infecções como hepatite e HIV, e com outros vírus ainda por identificar 

[4,14]. 

Os substitutos xenogénicos são provenientes de outras espécies animais, pelo que, 

necessitam de um tratamento antigénico, de deslipidização e desproteinização, o que vai 

reduzir as suas capacidades osteoindutoras. Deste modo, previamente à sua aplicação, os 

substitutos xenogénicos são impregnados com células de medula óssea humana. Por estes 

motivos, estes substitutos ósseos não são tão eficazes como os substitutos provenientes de 

humanos [15,16].  

Devido a todas estas limitações, têm sido desenvolvidos substitutos ósseos sintéticos, 

que se baseiam essencialmente em apatites, como alternativa aos substitutos ósseos 

autogénicos, alogénicos e xenogénicos [15].  

 

2.1  Classificação da interface osso - implante 

  

O mecanismo de ligação de tecidos a implantes está directamente relacionado com a 

resposta do tecido na interface do implante [18]. Os biocerâmicos são classificados em 

quatro categorias, de acordo com o tipo de ligação tecido – implante: bioinertes, 

biotolerados, bioactivos e reabsorvíveis [16].  

Os materiais bioinertes não provocam qualquer tipo de reacção quando introduzidos no 

corpo humano [17]. A alumina, o zircónio, e o titânio são alguns exemplos de materiais 

bionertes, os quais desenvolvem uma fixação morfológica com os tecidos [16, 18].  

Os materiais biotolerados são moderadamente aceites pelo tecido receptor, sendo 

geralmente envolvidos por uma cápsula fibrosa. Alguns exemplos são o aço inoxidável e 

ligas de crómio – cobalto [15].  

Os materiais bioactivos produzem uma resposta biológica específica na interface do 

material, resultando na formação de uma ligação entre o material e os tecidos [18]. O 

tecido é capaz de interagir intimamente com o material depositando-se directamente 

sobre a superfície do mesmo sem a intervenção da camada de tecido fibroso, como no caso 
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dos materiais biotolerados [19]. Geralmente têm na sua composição iões de cálcio e/ou 

fósforo, que estabelecem uma ligação química com o osso envolvente. Os materiais 

bioactivos incluem a hidroxiapatite (HA) e os biovidros [16].  

Os materiais reabsorvíveis, como o fosfato de tricálcio (TCP) e alguns vidros bioactivos, 

são degradáveis e gradualmente substituídos pelos tecidos onde são implantados [16].  

 

2.2  Apatites 

 

Os minerais são caracterizados por uma única combinação de parâmetros 

composicionais e estruturais. No entanto, a composição e a estrutura exacta de um 

mineral são de certo modo flexíveis, uma vez que permitem a ocorrência de substituições 

químicas. A apatite, comparativamente com a maioria dos minerais, é um dos que exibe 

maior flexibilidade, o que significa que podem ocorrer muitas substituições iónicas na sua 

estrutura. Estas substituições iónicas alteram ligeiramente a estrutura do mineral, e 

muitas vezes afectam as respectivas propriedades, nomeadamente a solubilidade, 

cristalinidade, resistência, estabilidade térmica e as propriedades ópticas [20].  

A apatite é então um termo utilizado para descrever um mineral cristalino, cuja 

composição é dada por: M10(ZO4)6X2. O M pode ser ocupado por iões de cálcio (Ca
2+), bário 

(Ba2+), chumbo (Pb2+), estrôncio (Sr2+); O Z pode ser ocupado por fósforo (P5+), silício (Si4+), 

e por fim o X pode ser ocupado pelo fluoreto (F-), cloreto (Cl-), grupos hidroxilo, entre 

outros [21].  

Os materiais de maior relevância a nível de substitutos ósseos pertencentes ao grupo 

das apatites baseiam-se em fosfatos de cálcio, sendo eles a hidroxiapatite (HA) e o fosfato 

de tricálcio (TCP). Estes materiais requerem elevadas temperaturas e pressões durante o 

seu processamento, e podem ser produzidos na forma densa, granular ou porosa, como 

revestimento de próteses metálicas, ou como componentes de compósitos, no 

preenchimento de defeitos [22,23].  

 

2.2.1 Hidroxiapatite 

 

A hidroxiapatite (HA) é um fosfato de cálcio inorgânico, que pode ser descrito pela 

fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2. Este material é caracterizado por uma relação molar 

Ca/P de 1,67. Deste modo, apresenta uma lenta reabsorção e osteointegração, o que leva 

a que se mantenha no organismo durante anos [16]. A estrutura cristalina da HA é 

hexagonal, descrita pelo grupo espacial P63/m. Consiste em iões Ca2+ e PO4
3- dispostos em 
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volta de colunas de iões OH- (figura 6). As dimensões da célula unitária são a=b=9,432Å e 

c=6,881Å [21].  

A HA apresenta uma composição química muito similar à composição mineral do osso 

[19,21]. No entanto, apesar de exibir propriedades favoráveis a nível de 

biocompatibilidade, bioactividade e osteocondutividade, apresenta fracas propriedades 

mecânicas, nomeadamente baixa resistência à tracção, flexão e à fadiga, limitando a sua 

aplicação como revestimento de implantes, a locais sujeitos a baixas tensões mecânicas ou 

apenas a tensões de compressão [19, 23]. Aplica-se essencialmente como revestimento de 

implantes dentários e ortopédicos, e no preenchimento de cavidades ósseas [19]. 

 

 

 
Figura 6 – Esquema da célula unitária da hidroxiapatite [21,24]. 

 

As apatites biológicas apresentam diferenças relevantes relativamente à hidroxiapatite 

pura. As apatites biológicas, além de conterem na sua composição iões Ca2+, PO4
3- e OH- 

como a HA pura, contêm também outros iões, tais como, CO3
2-, Mg2+, SiO4

4-, Na+ e F-. Para 

além disso, diferem a nível de estequiometria, composição, cristalinidade, e em outras 

propriedades físicas e mecânicas [25]. As substituições químicas podem ocorrer nas 

posições ocupadas pelos iões Ca2+, PO4
3- e OH-.  

A incorporação de Mg2+ na estrutura da HA, inibe a sua síntese, promovendo a formação 

e estabilização da fase β-TCP (fosfato de tricálcio) [26]. Aumenta a cristalinidade e as 

dimensões dos parâmetros de rede da estrutura da HA, consequentemente promovendo a 

sua conversão em β-TCP [27]. A presença de F- na estrutura da HA tem efeitos biológicos 

c = 6,881Å 

a = 9,432Å 
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muito positivos, ao promover a formação do osso in vivo, e contribuindo para a 

mineralização e calcificação in vitro [28,29]. A nível estrutural, a incorporação de F- 

aumenta a estabilidade da estrutura da apatite, provoca um aumento da cristalinidade da 

HA, e a contracção do parâmetro a da respectiva rede cristalina [30]. A substituição de 

CO3
2- na estrutura da apatite pode ocorrer na posição ocupada pelo grupo OH, designada 

por substituição tipo A ou na posição ocupada pelos iões PO4
3-, tipo B [24]. A substituição 

do tipo B diminui as dimensões do parâmetro a e aumenta as do parâmetro c da rede 

cristalina da HA. Por outro lado, a incorporação do CO3
2- aumenta a solubilidade das 

apatites biológicas [31].  

O SiO4
4-, por sua vez, substitui a posição ocupada pelo ião PO4

3-, provocando uma 

pequena distorção na respectiva rede cristalina, diminuindo as dimensões do parâmetro a, 

enquanto que as do parâmetro c aumentam com o aumento da quantidade de silício 

adicionada [30,32]. Provoca também desordem na posição ocupada pelos grupos hidroxilo, 

o que pode levar a um decréscimo da estabilidade da estrutura da apatite, e 

consequentemente, aumentar a respectiva reactividade [24].  

 
2.2.1.1 Hidroxiapatite modificada com silício   

 

O silício é considerado um elemento essencial no desenvolvimento do esqueleto ósseo 

[32]. Os primeiros indícios da função fisiológica do silício foram determinados por Carlisle, 

que demonstrou o seu efeito positivo na mineralização óssea, assim como o seu importante 

papel no desenvolvimento e crescimento dos ossos e da cartilagem, e no processo de 

calcificação dos ossos [30,33,34]. Estudos similares realizados por Schwarz, demonstraram 

que uma dieta pobre em silício efectuada em ratos, retarda o crescimento dos ossos, e 

provoca distúrbios no desenvolvimento da sua estrutura, resultando assim, em 

deformações ósseas [33].  

Combinando o efeito biológico positivo do silício e as propriedades bioactivas da 

hidroxiapatite (HA), foi desenvolvido um novo biomaterial, a hidroxiapatite modificada 

com silício (Si-HA) [33,35]. Este biomaterial apresenta maior bioactividade do que a HA 

pura, o que significa que a ligação do implante ao osso será mais rápida, assegurando a 

osteointegração do material e reduzindo o risco de falha do implante [24,33]. A 

quantidade de silício que se pode adicionar à HA de fase pura é limitada. Estudos 

realizados demonstraram que uma adição entre 0,5 e 1% (m/m) é suficiente para aumentar 

a bioactividade da HA, sem provocar a sua transformação em segundas fases [24]. 

Acredita-se que o silício é incorporado na rede cristalina da HA, na forma de SiO4
4-, 

substituindo a posição ocupada pelo PO4
3- [33].  
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A hidroxiapatite modificada com silício é um biomaterial que pode ser utilizado, por 

exemplo, no preenchimento de cavidades ósseas, revestimento de implantes metálicos e 

na produção de compósitos poliméricos de hidroxiapatite [32,33].     

Um exemplo é o Actifuse, uma nova classe de substitutos ósseos sintéticos criada pela 

empresa inglesa ApaTech. Este substituto ósseo consiste numa fase pura de HA, em que o 

grupo fosfato é selectivamente substituído por iões silicato [36].  

 

 2.2.2 Fosfato de tricálcio 

  

O fosfato de tricálcio (TCP), apresenta uma composição química similar à fase mineral 

do osso, dada por Ca3(PO4)2 e uma relação molar de Ca/P=1.50 [15,23].  

O TCP existe sob duas formas alotrópicas α e β [15]. As respectivas estruturas 

cristalográficas encontram-se descritas na Tabela 1. O α e β-TCP, ao contrário da HA, são 

classificados como materiais reabsorvíveis, pelo que são gradualmente eliminados e 

simultaneamente substituídos por tecido ósseo [32]. A solubilidade em água do α-TCP, β-

TCP e da HA, corresponde a 25,5, 28,9 e 116,8 respectivamente [37].  

A fase β-TCP, estável à temperatura ambiente, transforma-se em α-TCP a temperaturas 

superiores a 1125ºC [37]. Esta, por sua vez, é estável a temperaturas entre 1125 e 1430ºC 

[38]. No entanto, a presença de silício estabiliza a fase α-TCP a temperaturas inferiores a 

800-1000ºC, incorporando-se na estrutura do TCP e originando a fase Si-TCP [37,38]. Esta 

fase é caracterizada pelo grupo espacial P21/a, tal como a fase α-TCP, diferindo nos 

valores correspondentes aos parâmetros de rede, devido à substituição do SiO4
4- na posição 

ocupada pelos iões PO4
3-, na respectiva rede cristalina [39]. A presença de silício é muito 

importante, na medida em que melhora a actividade biológica do TCP [38].  

Um exemplo de um fosfato de tricálcio é o substituto ósseo sintético Cerasorb®, 

comercializado pela empresa Curasan, composto por 99% de β-TCP de fase pura. É utilizado 

na regeneração de defeitos ósseos, e principalmente na área dentária e ortopédica [40].  
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Tabela 1 – Estruturas cristalográficas e respectivas dimensões de parâmetros de rede do α-

TCP e β-TCP [37]. 

Componentes Grupo espacial Parâmetros de rede da célula unitária 

α-TCP Monoclínica (P21/a) 
 

a=12,887Å ; b=27,280Å ; c=15,219Å; β =126,20º 

β -TCP Romboédrica (R3c) 
 

a=b=10,418Å ; c=37,346Å ; γ=120º 
 

 

2.2.3 Bonelike® 

 

De modo a aumentar a similaridade química entre os implantes biocerâmicos e os 

tecidos vivos que compõem o osso, foi desenvolvido e patenteado um novo substituto ósseo 

sintético, pela empresa Medmat Innovation – Grupo Biosckin SA., o qual foi registado com a 

designação Bonelike® (W00068164) [41, 42].  

O Bonelike® (BL) resulta da incorporação de um vidro biocompatível do sistema P2O5-

CaO na microestrutura da HA, ou seja, um vidro que não contenha iões metálicos não 

tolerados pelo corpo humano, segundo um processo de sinterização de fase líquida [41, 

43]. A fase vítrea, cujo ponto de fusão é inferior ao da HA, mantém-se no estado líquido 

durante o processo de sinterização da matriz cerâmica, aumentando assim o processo de 

densificação e eliminando a porosidade presente na microestrutura da HA, uma das 

maiores causas de falha nos cerâmicos. Deste modo, as propriedades mecânicas da HA 

melhoram, e aumenta a sua capacidade osteointegrativa [43].  

O método de produção do Bonelike® permite ainda a incorporação de diversos iões na 

sua estrutura, como o magnésio, sódio e fluoreto, resultando num biomaterial com uma 

composição química similar à fase mineral do osso, e com bioactividade acrescida em 

relação à HA de fase pura [41].  

Durante o processo de sinterização, a presença de vidro provoca a decomposição 

parcial da hidroxiapatite na fase secundária β-TCP. A temperaturas de sinterização 

superiores, esta fase transforma-se parcialmente em α–TCP [41]. A presença destas fases 

na microestrutura depende da quantidade de vidro adicionada e da temperatura de 

sinterização usada. As fases secundárias de TCP aumentam as propriedades mecânicas do 

Bonelike®, e apresentam um grau de dissolução superior à HA, conforme já foi acima 

referido [44].  
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3. Técnicas de caracterização de materiais 

 

Nesta secção serão apenas descritas as técnicas às quais se recorreu para atingir os 

objectivos deste trabalho, para a sua melhor compreensão.  

 
3.1 Difracção de raios-X 

  

A difracção de raios-X (DRX), é um método rápido, eficiente e não destrutivo usado na 

identificação das fases presentes em materiais cristalinos e na determinação da respectiva 

estrutura cristalográfica. No entanto, apenas determina elementos presentes em 

quantidades superiores a 1% [45].  

Os raios-X são gerados quando uma partícula de alta energia cinética é rapidamente 

desacelerada. A radiação é produzida num tubo de raios-X, que contém uma fonte de 

electrões e dois eléctrodos. O cátodo é constituído por um filamento metálico, em geral 

tungsténio, que emite electrões, pela passagem de uma corrente eléctrica de elevada 

intensidade. O ânodo consiste numa espessa massa de metal, como o cobre, que funciona 

como alvo dos electrões ejectados do cátodo. Aplicando-se uma elevada diferença de 

potencial entre os eléctrodos, os electrões emitidos pelo cátodo são acelerados, e atingem 

o ânodo com elevada velocidade. Quando um electrão de elevada energia cinética colide 

com o ânodo, é rapidamente desacelerado, gerando os raios-X no momento de impacto 

(figura 7) [46,47].   

 

 

 

Figura 7 – Esquema da constituição de um tubo de raios-X [47]. 

 

Quando os raios-X incidem sobre um cristal, ocorre a penetração do raio na rede 

cristalina, gerando várias difracções. Os raios-X interagem com os electrões da rede 

cristalina e são difractados com direcções preferenciais, formando um ângulo 2θ com o 
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feixe incidente. Parte do feixe incidente é transmitido, e os raios difractados são assim 

detectados e processados [46].  

Cada substância tem uma difracção padrão que lhe é característica, equivalente a uma 

“impressão digital”, armazenada numa base de dados de difracções padrão, o que permite 

que a substância seja facilmente identificada. Da mesma forma, os planos de difracção e 

as respectivas distâncias interplanares, assim como a densidade dos átomos ao longo do 

plano cristalino, são característicos de cada substância cristalina. Assim, por comparação 

com uma base de dados que inclui toda esta informação, é possível determinar a estrutura 

cristalina do material [46].  

 

3.1.1 Análise Rietveld  

 

O método de Rietveld consiste num refinamento matemático aplicado ao espectro 

resultante da análise DRX. Baseia-se na construção de um padrão de difracção calculado, 

obtido pela introdução directa dos dados cristalográficos (posições atómicas, parâmetros 

de rede, etc.) [48]. O padrão calculado ao ser ajustado ao padrão observado (dados 

obtidos com DRX), fornece informação acerca dos parâmetros estruturais do material e 

parâmetros do perfil de difracção, ou seja, permite fazer uma análise quantitativa das 

fases presentes na estrutura do material, e determinar os respectivos parâmetros de malha 

[48, 49].  

O termo refinamento no método de Rietveld refere-se ao processo de ajuste do modelo 

de parâmetros utilizados no cálculo de um padrão de difracção, que seja o mais próximo 

do observado. O refinamento é conduzido pela minimização da soma das diferenças entre 

as intensidades calculadas e observadas, a cada passo angular do padrão de difracção [48]. 

O método de Rietveld pode ser aplicado na análise quantitativa de fases, ajuste de 

parâmetros de célula e estudos estruturais como: incorporação de átomos e formação de 

lacunas, posições atómicas e posições de ocupação [48]. 

 

3.2 Espectroscopia de fotoelectrões de raios-X 

 

A espectroscopia de fotoelectrões de raios-X (XPS), é uma técnica que permite 

determinar a composição elementar e o estado de ligação química dos átomos que 

constituem a superfície de um material [50].   

A superfície da amostra é colocada num ambiente a vácuo e é irradiada com um feixe 

de raios-X. O fotão incidente interage com o átomo, transferindo a sua energia (hν) para o 

electrão. Deste modo, forma-se um fotoelectrão com energia suficiente para abandonar o 
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átomo e a superfície da amostra (figura 8) [51]. O estado deixado vago pelo fotoelectrão 

pode ser ocupado por um electrão mais energético, emitindo radiação. A energia deste 

fotão é igual à diferença entre as energias de ionização do fotoelectrão e do electrão que 

ocupa o estado vago [52].  

 

 

 

Figura 8 - Representação esquemática do processo XPS, onde, as três linhas de baixo, El, 

E'l e E"l, representam as energias dos electrões das camadas mais internas K e L de um 

átomo, e as três linhas de cima, Eν, E'ν e E"ν, representam alguns dos níveis de energia de 

outros electrões de valência ou de uma camada [51]. 

 

A energia cinética Ec adquirida pelo fotoelectrão depende da energia do fotão 

incidente, hν, e é dada por: 

Ec = hν – El - Ф 

 

onde El é a energia de ligação do fotoelectrão e Ф é a energia mínima exigida para remover 

um electrão, sendo designada por função-trabalho [50,52].  

Cada elemento químico tem uma energia de ligação característica, o que permite a 

identificação de todos os elementos através da medição das energias de ligação dos 

electrões, à excepção do hélio e do hidrogénio, uma vez que esta técnica apenas detecta 

elementos com número atómico superior a 3 [50].   

 

3.3 Espectroscopia  Raman 

 

A espectroscopia Raman mede o comprimento de onda e a intensidade de luz 

dispersada das moléculas. Constitui uma ferramenta valiosa para caracterizar materiais, 

devido à sua extrema sensibilidade ao ambiente molecular das espécies em estudo. A 
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investigação das vibrações moleculares fornece informação a nível estrutural, de 

orientação e química que ajudam a definir o ambiente da molécula em estudo com alto 

grau de especificidade. [45]. 

A espectroscopia Raman é um dos vários fenómenos de dispersão de luz. Quando as 

moléculas são irradiadas com luz monocromática, pode ocorrer difusão elástica ou 

inelástica. A difusão elástica ocorre quando a energia do fotão difundido hνs, é igual à 

energia inicial do fotão incidente, ou seja hνs=hν0. Esta é a chamada dispersão de Rayleigh, 

a mais provável de ocorrer num sistema molecular (figura 9) [45,53]. A difusão inelástica 

de um fotão contra uma molécula é a menos provável de acontecer. Neste caso a energia 

do fotão difundido é modificada, aumentando (dispersão anti-Stokes) ou diminuindo 

(dispersão de Stokes), em relação à energia do fotão incidente, logo h(ν0 ± νn) (figura 9). O 

efeito Raman resulta deste tipo de difusão [45].  

 A intensidade da radiação de frequência anti-Stokes é significativamente mais 

baixa do que a da frequência Stokes. Deste modo, a espectroscopia Raman geralmente 

utiliza a radiação Stokes. No entanto, a quantidade total de radiação inelástica difundida 

(dispersão de Stokes e anti-Stokes) é pequena quando comparada com a radiação elástica 

difundida (dispersão de Rayleigh) [45,53].  

Os picos de Raman encontram-se nos dois lados do pico de Rayleigh, o pico mais 

intenso do espectro. Os picos de Stokes possuem números de onda menores do que o 

número de onda do pico de Rayleigh, enquanto que os picos anti-Stokes apresentam 

números de onda maiores [53].  

 As moléculas tetraédricas (XY4) apresentam nove modos normais de vibração: o 

modo não degenerado de extensão simétrica, ν1; o modo duplamente degenerado de torção 

ν2; o modo triplamente degenerado de extensão assimétrica, ν3, e o modo triplamente 

degenerado de flexão assimétrica, ν4 (figura 10). No modo de extensão simétrica e torção, 

ocorre movimento sem que haja deslocação do átomo central, ao contrário do modo de 

flexão e extensão assimétrica. Por outro lado, os modos de extensão simétrica e 

assimétrica ocorrem apenas com alteração dos comprimentos, os ângulos mantêm-se. 

Contrariamente, os modos de torção e flexão ocorrem com alteração dos ângulos e os 

comprimentos permanecem inalterados [54].   
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Figura 9 – Diagrama de níveis de energia [55].  

 

 

 

Figura 10 – Modos normais de vibração de moléculas tetraédricas XY4. a) modo não 

degenerado de extensão simétrica, b) modo duplamente degenerado de torção, c) modo 

triplamente degenerado de extensão assimétrica e d) modo triplamente degenerado de 

flexão assimétrica [56]. 
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3.4 Potencial Zeta 

 

O potencial zeta permite quantificar o estado interfacial entre um determinado 

material e uma solução, dependendo da polaridade dos iões absorvidos, da carga 

superficial do material, e da concentração iónica do fluido [57,58]. O primeiro passo 

aquando da interacção entre um biomaterial e o tecido ósseo, é a formação espontânea de 

uma camada de proteínas que será absorvida pelo biomaterial [57,59]. A estas proteínas, 

vão-se ligar e propagar as células, que irão determinar o sucesso ou falha do biomaterial 

[60,62]. As proteínas são de extrema importância na proliferação, migração e 

diferenciação das células, assim como na regulação do metabolismo ósseo [62]. Deste 

modo, a adesão das células à superfície do biomaterial vai depender da adesão das 

proteínas ao mesmo, que por sua vez, dependerá da carga superficial do biomaterial [59].   

A presença de uma rede de cargas na partícula em solução, afecta a distribuição dos 

iões que a rodeiam, resultando no aumento da concentração de contra-iões (iões com 

carga oposta à da partícula). A região até onde se estende esta situação é denominada 

dupla camada eléctrica (DL). Convencionalmente, pensa-se que esta camada está dividida 

em duas regiões (figura 11): uma região interna, que consiste em iões fortemente ligados 

entre si, designada por camada de Stern, e uma região externa, que consiste em iões com 

fracas ligações, designada camada difusa. Devido à força da gravidade, ou à aplicação de 

uma voltagem, à medida que a partícula se desloca ao longo da solução, os iões movem-se 

com ela. A uma determinada distância da partícula existe uma “fronteira”, além da qual 

os iões não se deslocam com a partícula. O potencial existente nesta região, designada por 

plano de deslizamento, é definido por potencial zeta [63].  
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Figura 11 – Representação esquemática da distribuição de iões no electrólito e da 

distribuição do potencial eléctrico [63].  

 

Existem vários métodos capazes de medir o potencial zeta. As técnicas convencionais 

baseiam-se na mobilidade electroforética. No entanto, apesar da maioria dos estudos do 

potencial zeta serem efectuados em dispersões, existem muitas outras aplicações, 

envolvendo materiais sob a forma de fibras, filmes e outras estruturas macroscópicas, 

como grânulos ou partículas de elevada densidade, em que a electroforese não é um 

método adequado. Nestes casos, o método potencial de corrente, é o mais indicado, 

permitindo obter os valores de potencial zeta requeridos [64].  

O método potencial de corrente, consiste em fazer passar uma solução sobre uma 

superfície fixa, entre duas faces de duas amostras iguais, ou sobre amostras de fibras ou 

grânulos compactados. Devido ao gradiente de pressão, o electrólito é forçado a passar 

sobre a superfície do sólido, criando uma voltagem de corrente (figura 12). O transporte de 

iões, leva a uma separação de cargas axial ao longo do sólido, produzindo um campo 

eléctrico designado potencial de corrente. Este, cria uma força electrostática em todos os 

iões do sistema, induzindo uma corrente condutiva no electrólito. A migração de iões 
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provoca uma diferença de potencial, que faz com que a corrente condutiva ocorra na 

direcção oposta à voltagem de corrente [65].  

 

 

Figura 12 – Método potencial de corrente [65].  
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Capítulo 2 – Procedimento Experimental 

 

1. Preparação de Bonelike® 

 

A preparação de Bonelike® (BL), tal como se encontra descrito na patente W00068164, 

é um processo que consiste em três etapas distintas: preparação de hidroxiapatite, 

preparação de biovidro e preparação do compósito.  

 
1.1 Preparação de Hidroxiapatite 

 

A hidroxiapatite, HA, é sintetizada a partir de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e ácido 

fosfórico (H3PO4)de acordo com a seguinte reacção: 

 

OHOHPOCaPOHOHCa 226410432 18)()(6)(10 +→+  

 

As soluções de hidróxido de cálcio e ácido fosfórico foram preparadas de forma a ser 

obtido um rácio molar Ca/P de aproximadamente 1,67, que corresponde à hidroxiapatite 

de fase pura.  

Para a produção de 500g de hidroxiapatite pesaram-se, numa balança analítica, 

368,7587g de hidróxido de cálcio e 344,2738g de ácido fosfórico em solução (de acordo 

com os cálculos apresentados no Anexo I). As operações seguintes realizaram-se num 

sistema composto por dois reactores. 

No reactor 1, dotado de um sistema de agitação, colocou-se o hidróxido de cálcio e 

9000ml de água. Previamente fez-se a calibração do eléctrodo de pH a 7,01 e 10,01, 

montando-se de seguida o sistema de medição de pH no reactor 1, imediatamente antes da 

adição de água.  

Iniciou-se a agitação depois de todo o hidróxido de cálcio ter submergido 

espontaneamente. Reservaram-se 1000ml de água para lavagens posteriores, em que é 

importante a certificação de que não fica hidróxido de cálcio acumulado nas paredes do 

reactor nem nas pás de agitação. A agitação (57rpm) é feita entre 30 a 60min para 

assegurar uma boa homogeneização.  

Após a agitação prévia da suspensão de hidróxido de cálcio, introduziu-se o ácido 

ortofosfórico e 9000ml de água no reactor 2. Mais uma vez, deixaram-se 1000ml de água de 

parte para as lavagens posteriores.  

Seguiu-se a adição da solução de ácido ortofosfórico à suspensão de hidróxido de 

cálcio, com um caudal constante de 31ml/min.  
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O pH não deve descer abaixo de 10,50 durante todo o processo de fabrico, pelo que, 

quando o pH se aproximou de 11, adicionaram-se 350ml de amónia. 

Manteve-se a agitação da mistura durante 2h após o fim da adição de H3PO4, ficando 

posteriormente em repouso aproximadamente 16h.  

Após repouso, efectuou-se a filtração. Colocou-se o filtrado (HA) num tabuleiro próprio 

a secar na estufa a 60ºC durante 24h.  

Após a secagem, retirou-se uma pequena amostra para ser analisada, de modo a 

confirmar o grau de pureza da hidroxiapatite produzida, e em seguida iniciou-se a moagem 

intercalada com a crivagem. A moagem prévia foi efectuada num almofariz de ágata, 

seguindo-se a moagem num moinho planetário. O pó moído passa por um sistema de crivos 

de 1000 a 75µm. A moagem é efectuada até que todo o pó fique com a granulometria 

pretendida. Por fim, a HA é armazenada num excicador.  

 

1.2 Preparação de Biovidro 

  
Foi preparado um vidro com a seguinte composição: 
 

2252 10101565 CaFONaCaOOP −−−  (%molar) 
 

Para a preparação de, aproximadamente, 25g de vidro pesaram-se numa balança 

analítica, 32,6462g de pentóxido de fósforo (P2O5), 8,1634g de hidrogenofosfato de cálcio 

(CaHPO4), 4,2395g de carbonato de sódio (Na2CO3) e 3,1230g de fluoreto de cálcio (CaF2) 

(de acordo com os cálculos apresentados no Anexo I).  

Todos os compostos foram pesados em vidros de relógio e depois transferidos para um 

cadinho de platina, à excepção do P2O5, o qual foi pesado directamente no cadinho devido 

às suas propriedades altamente higroscópicas. 

A mistura foi posteriormente colocada no forno, o qual foi programado para atingir 

uma temperatura de 1450ºC em 90 minutos, mantendo-se à mesma temperatura durante 

30 minutos. Após terminado o ciclo, retirou-se o cadinho do forno com o auxílio de óculos 

e luvas de protecção, e transferiu-se o vidro para um molde metálico com água, ocorrendo 

a sua rápida solidificação. Colocou-se o vidro a secar na estufa a 60ºC, durante 24h. Após 

este período o vidro foi submetido à moagem e crivagem até à obtenção de partículas com 

granulometria inferior a 75µm.  
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1.3  Preparação do Compósito 

 

O compósito é obtido pela mistura de 2,5% em massa de vidro bioactivo, com 97,5% em 

massa de hidroxiapatite (os cálculos necessários encontram-se no Anexo I). A mistura dos 

pós é feita num agitador/misturador mecânico (túrbula) durante aproximadamente 1h, de 

modo a ficar homogénea.  

Após a mistura, efectuou-se a prensagem uniaxial de 2,5g de pó, exercendo uma pressão 

de 227MPa. As amostras foram posteriormente sinterizadas a 1300ºC, com um aquecimento 

de 4ºC/min e um estágio de uma 1h, com arrefecimento natural dentro do forno.  

 

2. Preparação de Bonelike® modificado  

 

Foram realizadas diversas abordagens para testar o melhor método de incorporação de 

silício na estrutura do Bonelike®, nomeadamente através da sua incorporação na 

composição do vidro e a sua adição posterior ao pó de Bonelike®. Utilizaram-se 7 vidros 

diferentes, cuja composição se encontra descrita na Tabela 2. Testaram-se dois métodos 

de preparação das amostras, por via seca e por via húmida.  

 

Tabela 2 – Composição dos vidros. 

Vidro 
P2O5 

(%mol) 

CaO 

(%mol) 

SiO2 

(%mol) 

Na2O 

(%mol) 

MgO 

(%mol) 

CaF2 

(%mol) 

1 60 20 20 - - - 

2 54,5 45,5 - - - - 

3 52,5 17,5 20 10 - - 

4 75,2 24,8 - - - - 

5 45,5 15 30 9,5 - - 

6 60 19,8 - - 20,2 - 

7 60 15 - 10 - 10 

  

 

 

 

 

 



 

32 
 

2.1 Via seca 

 

Na Tabela 3, estão descritas as composições e as respectivas designações das amostras 

preparadas por via seca. O silício foi introduzido na forma de sílica coloidal (SiO2).  

O processo de produção das amostras é idêntico ao do Bonelike®, apenas modifica a 

composição do vidro (exceptuando o vidro 7, que tem a mesma composição que o vidro 

base utilizado na preparação do Bonelike®). Os cálculos necessários à preparação das 

amostras estão descritos no Anexo I.  

 

Tabela 3 – Composição das amostras produzidas por via seca. A percentagem de silício 

indicada corresponde à concentração, em percentagem mássica, de silício no 

compósito final. 

Amostra Composição 

A HA + 2,5% vidro 1 

B HA + 5% vidro 1 

C HA + 2,5% vidro 2 

D HA + 2,5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 

E HA + 5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 

F HA + 2,5% vidro 2 + SiO2 (0,1%Si) 

G HA + 5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 

H HA + 2,5% vidro 3 

I HA + 2,5% vidro 4 

J HA + 2,5% vidro 4 + SiO2 (1%Si) 

K HA + 2,5% vidro 5 

L HA + 2,5% vidro 6 + SiO2 (1%Si) 

M HA + 2,5% vidro 7 +SiO2 (0,25% Si) 

N HA + 2,5% vidro 7 + SiO2  (0,5% Si) 

O HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,75%Si) 

P HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (1%Si) 

Q HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (1%Si) 

R HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (3%Si) 

S HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (5%Si) 
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2.2 Via húmida 

 

Na Tabela 4, estão descritas as composições das amostras preparadas por via húmida. 

Foram testados dois solventes, álcool e água, e duas fontes de silício: sílica coloidal (SiO2) 

e ortosilicato de tetraetilo (TEOS).  

No caso da preparação das amostras preparadas com isopropanol e SiO2 como fonte de 

silício, fez-se uma suspensão de sílica com álcool, e adicionou-se o volume necessário para 

introduzir a quantidade de silício pretendida para cada amostra à HA e ao vidro (de acordo 

com os cálculos apresentados no Anexo I). As misturas foram homogeneizadas na túrbula 

durante 1h, e posteriormente secas na estufa a 60ºC durante aproximadamente 2 dias. No 

caso do TEOS, determinou-se a quantidade deste reagente a adicionar à HA e ao vidro (de 

acordo com os cálculos apresentados no Anexo I). Juntaram-se 5 ml de isopropanol, e 

colocaram-se as misturas na túrbula igualmente durante 1h. Após a homogeneização, as 

misturas foram colocadas na estufa a secar mais uma vez a 60º C até estarem 

completamente secas.  

O procedimento de preparação das amostras efectuadas com água é exactamente o 

mesmo, apenas muda o solvente.  

 

 

Após efectuadas as misturas, por via seca ou por via húmida, fez-se a prensagem 

uniaxial do pó, com uma pressão de 227MPa, e posterior sinterização com o mesmo ciclo 

térmico efectuado com o Bonelike®.  
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Tabela 4 – Composição das amostras produzidas por via húmida. A percentagem de silício 

indicada corresponde à concentração de silício, em percentagem mássica, no compósito 

final. 

Solvente Amostra Composição 

Isopropanol 

1I/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,25%Si) + Isopropanol 

2I/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,5%Si) + Isopropanol 

3I/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,75%Si) + Isopropanol 

4I/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (1%Si) + Isopropanol 

5I/TEOS HA + 2,5% vidro 7 + TEOS (0,5%Si) + Isopropanol 

6I/TEOS HA + 2,5% vidro 7 + TEOS (1%Si) + Isopropanol 

Água 

1A/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,25%Si) + Água 

2A/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,5%Si) + Água 

3A/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,75%Si) + Água 

4A/SiO2 HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (1%Si) + Água 

5A/TEOS HA + 2,5% vidro 7 + TEOS (0,5%Si) + Água 

6A/TEOS HA + 2,5% vidro 7 + TEOS (1%Si) + Água 

 

3. Caracterização físico – química 

 

Difracção de raios- X (DRX) 

As composições fásicas das amostras de HA, e das amostras de compósito preparadas 

por via seca e via húmida, foram analisadas por difracção de raios-X. Esta análise foi 

efectuada com um difractómetro Siemens D5000, utilizando a radiação kα, característica 

do cobre (λ=1,5406Å). Fez-se um varrimento contínuo entre 20 – 55º (2θ) com um passo de 

0,02º e um tempo de aquisição correspondente a 2s por passo. A composição das fases 

puras foi determinada com base na comparação com valores padrão relativos (Tabela 9, 

Anexo II), através de um método que se baseia na intensidade dos picos. Determinou-se a 

intensidade dos picos maiores e isolados, que se aproximavam do valor padrão 

correspondente a uma intensidade de 100%, para cada fase (HA, α, β, CaO, Ca2SiO4). Estas 

análises foram realizadas com o apoio do Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro 

da Universidade de Aveiro (DECV-UA). 
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Análise de Rietveld  

Os espectros obtidos na análise de DRX das amostras 1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 

(0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si) foram refinados, utilizando o software de 

quantificação de análise estrutural geral (GSAS, Laboratório Nacional Los Alamos), tendo 

em vista a composição fásica. Para além da quantificação fásica, esta análise permite 

determinar os parâmetros de malha das fases presentes. Estas análises foram realizadas 

com o apoio da Universidade de Aberdeen. 

 

Espectroscopia de fotoelectrões de raios-X (XPS) 

A Espectroscopia de fotoelectões de raios-X, realizada à amostra 2A/SiO2 (0,5%Si), foi 

efectuada com uma fonte de radiação Mg-Kα, e as energias de ligação foram referenciadas 

pela linha C1s do carbono adventício a uma energia de 285.0eV. O ajuste do espectro foi 

realizado com base na função Gaussian-Lorentzian, no software XPSPEAK Versão 4.0.  

   

Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman foi realizada às amostras 1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 

3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si), e a uma amostra de Bonelike®. Geralmente as amostras 

são polidas de modo a facilitar a análise. No entanto, foram utilizadas conforme saíram do 

processo de produção, de modo a evitar contaminações de silício na sua superfície. As 

amostras foram analisadas no espectrómetro Jobin Yvon T64000 com um laser de Argon 

514,5nm de potência 100mW, e com um microscópio Olympus incorporado. Utilizou-se uma 

lente de ampliação de 50x, e um tempo de aquisição equivalente a 50s. Estas análises 

foram realizadas com o apoio do Instituto de Física dos Materiais da Universidade do Porto 

(IFIMUP). 

 

Potencial Zeta 

Foi determinado o potencial zeta das amostras 1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 

3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si), e de uma amostra de Bonelike®. Esta análise foi 

efectuada segundo o método potencial de corrente, com uma célula rectangular, no 

equipamento EKA (Electro Kcinetic Analyser). As medições do potencial zeta para as 

diferentes amostras foram efectuadas com pH=7,4.   
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Capítulo 3 - Resultados  

 

1. Difracção de raios-X 

 

1.1 Hidroxiapatite 

 

O espectro DRX da HA produzida laboratorialmente, representado na figura 13, indica 

que esta é de fase pura, não aparecendo nenhum pico referente a fases secundárias, como 

o TCP e óxido e cálcio (tabela 9, Anexo I).  
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Figura 13 –Espectro de DRX da HA. 

 

1.2 Bonelike® modificado 

 

1.2.1 Via seca 

 

Na Tabela 5, estão quantificadas as fases presentes nas amostras de Bonelike® 

modificado efectuadas por via seca. É de notar que nas amostras M a R estão presentes 

outras fases para além da HA e do TCP, nomeadamente Ca2SiO4. Para quantidades de silício 

adicionado até 0,5% (amostra O), esta fase está presente em quantidade residual. No 

entanto, a sua percentagem aumenta para adições mais elevadas de silício, até 5% (m/m). 

À excepção das amostras A, C, F, H, I, K, M e N, todas as restantes apresentam uma 

relação HA-TCP fora dos limites pretendidos, ou seja, um máximo de 50% de TCP. Esta 

relação HA –TCP foi estabelecida para o caso do Bonelike®, e pretende-se portanto, que a 
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relação se mantenha no caso do Bonelike® modificado, de modo a reduzir ao mínimo 

possível o número de ensaios que o INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P.) possa exigir para introduzir este produto no mercado.  

 

Tabela 5 – Quantificação das fases presentes nas amostras preparadas por via seca.  

Amostra Composição %HA 
%TCP 

Ca2SiO4 
α β Total 

A HA + 2,5% vidro 1 61 31 8 39 - 

B HA + 5% vidro 1 26 58 16 74 - 

C HA + 2,5% vidro 2 64 28 8 36 - 

D HA + 2,5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 41 47 12 59 - 

E HA + 5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 15 68 17 85 - 

F HA + 2,5% vidro 2 + SiO2 (0,1%Si) 65 28 7 35 - 

G HA + 5% vidro 2 + SiO2 (1%Si) 36 51 13 64 - 

H HA + 2,5% vidro 3 74 26 - 26 - 

I HA + 2,5% vidro 4 58 34 8 42 - 

J HA + 2,5% vidro 4 + SiO2 (1%Si) 34 54 12 66 - 

K HA + 2,5% vidro 5 76 24 - 24 - 

L HA + 2,5% vidro 6 + SiO2 (1%Si) 39 31 30 61 - 

M HA + 2,5% vidro 7 +SiO2 (0,25% Si) 70 22 5 28 2 

N HA + 2,5% vidro 7 + SiO2  (0,5% Si) 56 36 4 40 4 

O HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (0,75%Si) 42 49 4 53 5 

P HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (1%Si) 38 46 6 52 10 

Q HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (3%Si) 7 58 17 75 18 

R HA + 2,5% vidro 7 + SiO2 (5%Si) 4 46 16 62 34 

 

1.2.2 Via húmida 

Na figura 14, está representado o espectro DRX referente às amostras preparadas com 

isopropanol e SiO2 como fonte de silício, (1I/SiO2 (0,25%Si), 2I/SiO2 (0,5%Si), 3I/SiO2 

(0,75%Si) e 4I/SiO2 (1%Si)), e a uma amostra de Bonelike® (BL). Verifica-se que a 

quantidade de HA diminui e a de TCP aumenta, principalmente a de α-TCP, à medida que 

aumenta a quantidade de silício presente nas amostras. O mesmo acontece nas amostras 
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realizadas com água, e com a mesma fonte de silício, (1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 

3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si)), como se pode verificar no espectro DRX representado 

na figura 15. Tanto nas amostras preparadas com álcool como com água, verifica-se o 

aparecimento de um pico correspondente a silicatos de cálcio (Ca2SiO4), para adições de 

silício acima de 0,5% (m/m). Relativamente às amostras preparadas com isopropanol, mas 

com TEOS como fonte de silício (5I/TEOS (0,5%Si) e 6I/TEOS (1%Si)), verifica-se uma grande 

discrepância entre o espectro de Bonelike® e os espectros das amostras com adição de 

silício, representados na figura 16. A quantidade de HA presente é muito reduzida e a de 

TCP muito elevada. Este efeito intensifica com o aumento da percentagem de silício 

presente. O espectro DRX das amostras preparadas com água e TEOS como fonte de silício 

(5A/TEOS (0,5%Si) e 6A/TEOS (1%Si)), representado na figura 17, é coerente com o 

espectro de Bonelike®. A relação HA-TCP destas amostras, encontra-se dentro dos limites 

pretendidos. No entanto, verifica-se igualmente a presença de silicatos de cálcio.  
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Figura 14 – Espectro DRX das amostras preparadas com isopropanol, e SiO2 como fonte de 

silício. 
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Figura 15 - Espectro DRX das amostras preparadas com água, e SiO2 como fonte de silício. 
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Figura 16 - Espectro DRX das amostras preparadas com isopropanol, e TEOS como fonte de 

silício. 
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Figura 17 - Espectro DRX das amostras preparadas com água, e TEOS como fonte de silício.  

 

2. Análise de Rietveld 

 

Na Tabela 6, apresenta-se a quantificação das fases presentes nas amostras 1A/SiO2 

(0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si), obtidas pelo método de 

Rietveld. Não foram encontrados níveis quantificáveis de β-TCP e SiO2 nas amostras, nem 

qualquer outra fase cristalina contendo silício. Verifica-se, que apenas as amostras 1A/SiO2 

(0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), apresentam uma relação HA-TCP dentro dos limites 

pretendidos. Pode-se ainda constatar que à medida que aumenta a percentagem de silício 

presente nas amostras, a quantidade de HA diminui, e a de α-TCP aumenta.  

A Tabela 7, indica a evolução dos parâmetros de rede da célula unitária da HA e do α-

TCP, com o aumento da percentagem de silício nas amostras. As dimensões da célula 

unitária da HA aumentam consideravelmente. No caso do α-TCP apenas os parâmetros a e 

b aumentam com o aumento da percentagem de silício até 1% (m/m).   

 

Tabela 6 – Quantificação das fases presentes. 

Amostra % HA % α-TCP 

1A/SiO2 (0,25%Si) 56 44 

2A/SiO2 (0,5%Si) 53 48 

3A/SiO2 (0,75%Si) 22 78 

4A/SiO2 (1%Si) 10 90 
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Tabela 7 – Dimensões dos parâmetros de rede da estrutura da HA e do α-TCP. 

Amostra 
HA α-TCP 

a (Å) c (Å) a (Å) b (Å) c (Å) β (Å) 

1A/SiO2 (0,25%Si) 9,418 (3) 6,888 (2) 12,865 (6) 27,322 (10)  15,223 (6) 126,34 (2) 

2A/SiO2 (0,5%Si) 9,419 (2) 6,893 (2) 12,872 (3) 27,335 (7) 15,219 (4) 126,35 (1) 

3A/SiO2 (0,75%Si) 9,432 (4) 6,911 (3) 12,880 (5) 27,355 (10) 15,224 (6) 126,32(1) 

4A/SiO2 (1%Si) 9,437 (4) 6,982 (4) 12,880 (3) 27,373 (6) 15,231 (3) 126,35(1) 

 

 

3. Espectroscopia de fotoelectrões de raios-X 

 

Sendo a análise XPS um método muito dispendioso, apenas foi aplicado a uma única 

amostra, a amostra 2A/SiO2 (0,5%Si). A amostra foi seleccionada com base nos resultados 

obtidos anteriormente, sendo aquela que despertou mais interesse para a realização de 

uma análise mais aprofundada.  

As figuras 18 e 19 ilustram o espectro de XPS referente ao O1s, P2p, Ca2p e Si2p. O 

espectro do O1s indica a prevalência de um pico com energia de ligação correspondente a 

531.5eV. O espectro do P2p consiste num único pico simétrico centrado em 133.4eV, 

característico da apatite. O espectro do Ca2p, por sua vez, apresenta dois picos, com 

energias de ligação 374.4eV e 351.2eV, que correspondem ao Ca2p3/2 e Ca2p1/2, 

respectivamente, e são característicos da apatite. O pico do silício é assimétrico, podendo 

ser dividido em dois picos, um de menor intensidade, com energia de ligação equivalente a 

102.5eV, e um pico de maior intensidade com energia de ligação 100.8eV.  
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       (a)      (b)  

(c)  

 

Figura 18 – Espectro de XPS da amostra 2A/SiO2 (0,5%Si) (a) O1s, (b) P2p, (c) Ca2p. 

 

 

Figura 19 – Espectro XPS da amostra 2A/SiO2 (0,5%Si) referente ao Si2p.  

 

4. Espectroscopia Raman  

 

Na figura 20, está representado o espectro Raman relativo às amostras 1A/SiO2 

(0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si) e Bonelike
® (BL). Foram 

Energia de ligação (eV) 
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identificados os modos normais de vibração do PO4
3-, (representados a preto no espectro) 

de acordo com a literatura (Anexo II, tabela 10): o modo não degenerado de extensão 

simétrica (ν1) a 968cm-1, o modo duplamente degenerado de torção (ν2) entre 400-500cm-1, 

o modo triplamente degenerado de extensão assimétrica (ν3) entre 1000-1100cm-1, e o 

modo triplamente degenerado de flexão assimétrica (ν4) entre 5550-650cm-1. Não foram 

encontrados vestígios da presença de silício na forma de SiO2 nas amostras, uma vez que, 

de acordo com a literatura, não aparece nenhuma banda na região do número de onda 

correspondente a 521cm-1. Foi detectado o modo ν1 do grupo SiO4
4- a 819cm1 (representado 

a verde no espectro). Verifica-se um alargamento das bandas Raman, com o aumento da 

percentagem de silício incorporada no Bonelike®. Na figura 21, está representado o 

espectro Raman obtido na gama espectral dos grupos hidroxilo, para as mesmas amostras. 

Por comparação do espectro do Bonelike® com os espectros do Bonelike® modificado, 

verifica-se que a intensidade do pico relativo ao OH- a 3571cm-1 é inferior após a 

introdução do silício. No entanto, não se observa uma linearidade entre a quantidade 

adicionada de silício e a redução de intensidade.  
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Figura 20 – Espectro Raman.  
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Figura 21 – Espectro Raman obtido na gama espectral do grupo OH-. 

 

5. Potencial Zeta 

 

O potencial zeta obtido após a análise das amostras 1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 

3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si) e do Bonelike
® está indicado na tabela 8. O valor do 

potencial zeta tende a diminuir com o aumento da percentagem de silício.  

 

Tabela 8 – Valores de potencial zeta e respectivo desvio padrão. 

 

 

 

Amostra Potencial Zeta 

Bonelike® -17.7 ± 0.5 

1A/SiO2 (0,25%Si) -21.3 ± 2.1 

2A/SiO2 (0,5%Si) -28.5 ± 1.9 

3A/SiO2 (0,75%Si) -28.1 ± 3.6 

4A/SiO2 (1%Si) -47.3 ± 3.1 

Número de onda (cm-1) 
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Capítulo 4 - Discussão  

 

Neste trabalho foi proposto estudar os efeitos físico–químicos da incorporação de silício 

na estrutura do Bonelike®. O Bonelike®, desenvolvido com o objectivo de melhorar as 

propriedades dos substitutos ósseos actuais à base de fosfato de cálcio, é obtido pela 

introdução de um vidro do sistema P2O5-CaO na estrutura da HA. Obtém-se assim um 

biomaterial com composição química idêntica à fase mineral do osso, e com propriedades 

mecânicas acrescidas relativamente à HA. No entanto, vários estudos comprovaram os 

benefícios do silício na regeneração óssea, como por exemplo estudos efectuados por 

Carlisle e Schwarz, que demonstraram a importância do silício na formação e 

mineralização óssea. Assim, surge o interesse em associar as propriedades do Bonelike® ao 

efeito positivo do silício. Foram preparadas diversas amostras, com diferentes composições 

e métodos de preparação, com vista ao desenvolvimento da formulação adequada para o 

Bonelike® modificado, e posteriormente efectuada a sua caracterização.  

A análise de DRX permite identificar e quantificar a percentagem de fases presentes na 

microestrutura de um material cristalino. Assim, foi efectuada uma primeira análise à HA 

produzida laboratorialmente (posteriormente utilizada na preparação do Bonelike® 

modificado), permitindo concluir que esta é uma fase pura, não aparecendo no espectro 

nenhum pico indicador da presença de óxido de cálcio ou fosfato de tricálcio, TCP (figura 

13). Quando é adicionado cálcio em excesso, durante a preparação laboratorial, pode 

aparecer um pico correspondente ao CaO, no respectivo espectro. Se houver deficiência 

em cálcio, pode aparecer um pico correspondente ao TCP no espectro. As análises de DRX 

efectuadas ao Bonelike® modificado, mostraram, além da HA, a presença de duas fases 

alotrópicas, α e β-TCP. Como já foi referido, a HA reage com o vidro durante o processo de 

sinterização, decompondo-se na fase β-TCP. A temperaturas de sinterização elevadas, esta 

fase transforma-se parcial ou totalmente em α-TCP.  

Tendo como objectivo principal, a determinação de uma formulação ideal do Bonelike® 

modificado, realizaram-se inicialmente diversas misturas por via seca, com diferentes 

quantidades de silício, incorporado na composição do vidro, ou separadamente ao 

compósito Bonelike®. Testaram-se sete vidros de diferentes composições. Conforme 

indicado na Tabela 5, os resultados obtidos foram muito variáveis em termos de 

composição fásica. As amostras A, C, F, H, I, K, M e N apresentam uma percentagem de 

TCP mais baixa, não excedendo os 50%, conforme pretendido. Isto porque, sendo o TCP 

uma fase muito reabsorvível, se estiver presente em grandes quantidades, o material ao 

ser implantado é rapidamente absorvido, não acompanhando o crescimento ósseo no local 

do defeito. Além disso, pretende obter-se uma percentagem de HA-TCP próxima da 



 

46 
 

existente no Bonelike® (máximo 50% de TCP) para facilitar o lançamento deste novo 

produto no mercado.  

As amostras preparadas com o silício incorporado no vidro (A, B, H, K), apresentaram, 

após sinterização, uma microestrutura inadequada, com muitas fissuras, pelo que foram 

imediatamente excluídas. Além disso, os vidros utilizados nestas amostras, nomeadamente 

o vidro 1, 3 e 5, são muito higroscópicos, isto é, têm tendência para absorver a humidade 

do ar, o que dificulta significativamente o seu manuseamento à escala industrial. O mesmo 

acontece com o vidro 6 (amostra L), apesar de não conter sílica na sua composição. 

Relativamente às amostras realizadas com o vidro 2 (C, D, E, F, e G), verifica-se que 

apenas as amostras C e F apresentam uma boa relação HA-TCP. No caso das amostras 

efectuadas com o vidro 4 (I, J), apenas a amostra I, isenta de silício, apresenta uma 

relação HA-TCP aceitável.  

O vidro 7, foi utilizado na preparação de várias amostras (M, N, O, P, Q, R e S), com 

adições de silício de 0,25% a 5% (m/m). Apenas as amostras M e N apresentam uma boa 

relação HA-TCP. À medida que aumenta a percentagem de silício nestas amostras, é 

detectada a presença de silicatos de cálcio (Ca2SiO4), além da HA e do TCP, em 

percentagens crescentes. As amostras R e S, apresentam uma quantidade de silicatos 

muito elevada, pelo que, foram imediatamente excluídas.  

Concluiu-se que o vidro 7, por ter a mesma composição que o vidro utilizado na 

preparação do Bonelike®, e face aos resultados obtidos, é o mais adequado para produzir o 

Bonelike® modificado. Concluiu-se ainda, após a preparação das amostras por via seca, que 

como a quantidade de silício a adicionar é muito reduzida, pode não haver garantias de 

uma boa homogeneização. Deste modo, optou-se em estudos posteriores, pela adição de 

silício em percentagens de 0,25% a 1% (m/m) através de um método por via húmida.  

Na preparação das amostras por via húmida, foram testados dois solventes (isopropanol 

e água) e duas fontes de silício (SiO2 coloidal e TEOS). O espectro DRX das amostras 

preparadas com iopropanol (1I/SiO2 (0,25%Si), 2I/ SiO2 (0,5%Si), 3I/ SiO2 (0,5%Si), 4I/SiO2 

(1%Si)) (figura 14), mostra que quanto maior é a percentagem de silício presente nas 

amostras, maior é a transformação da HA em TCP. Nas amostras preparadas com água, 

1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si) (figura 15), verifica-

se também um aumento da percentagem de TCP, e consequentemente uma diminuição da 

percentagem de HA, desde o Bonelike®, até à amostra 4A/SiO2, com 1% de Si. Para adições 

de silício superiores a 0,5% (m/m), verificou-se a presença de silicatos de cálcio, nas 

amostras preparadas com água e com isopropanol. O espectro das amostras realizadas com 

isopropanol é muito semelhante ao das amostras realizadas com água. Deste modo, optou-
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se pelo solvente água, uma vez que facilita a aprovação por parte do INFARMED do novo 

substituto ósseo que se pretende produzir.  

O espectro DRX das amostras preparadas com isopropanol, e com TEOS como fonte de 

silício (5I/TEOS (0,5%Si) e 6I/TEOS (1%Si)) (figura 16) indica que a quantidade de HA 

presente é muito baixa e a de TCP muito elevada, o que torna o material muito 

reabsorvível. Além disso, a quantidade de silicatos presente é elevada, o que também 

representa uma desvantagem, uma vez que se pretende que o Bonelike® modificado tenha 

uma composição fásica aproximada da do Bonelike®, facilitando deste modo a sua 

aprovação e comercialização.  

No espectro DRX das amostras efectuadas com água, e TEOS como fonte de silício 

(5A/SiO2 (0,75%Si) e 6A/SiO2 (1%Si)) (figura 17), pode-se observar que a relação HA-TCP 

está dentro dos limites pretendidos. No entanto, tal como no caso das amostras preparadas 

com isopropanol, a percentagem de silicatos é elevada.  

Deste modo, conclui-se que a sílica coloidal permite obter melhores resultados do que 

o TEOS, sendo a fonte de silício mais adequada para produzir o Bonelike® modificado.   

Em qualquer um dos espectros, das amostras realizadas via húmida, pode-se constatar 

que a presença de β-TCP é reduzida. Isto porque, o silício estabiliza a fase α-TCP a 

temperaturas de sinterização mais baixas (800-1000ºC) do que a que lhe é característica, 

tal como reportado na literatura [37, 38]. Assim, quanto maior é a adição de silício, mais 

rapidamente o β-TCP se transforma em α-TCP. 

Pela análise de Rietveld (Tabelas 6 e 7), verifica-se que, contrariamente ao que a 

análise visual dos espectros de DRX parece indicar, não é detectada uma presença 

quantificável de β-TCP. Visto que o método de Rietveld consiste num refinamento 

matemático aplicado aos espectros resultantes da análise de DRX, e que por conseguinte, 

fornece resultados mais precisos e rigorosos, pode-se concluir que a fase β-TCP se 

transformou totalmente em α-TCP, nas quatro amostras analisadas por Rietveld (1A/SiO2 

(0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si)). Pela Tabela 6, onde estão 

quantificadas as fases presentes nestas amostras, verifica-se que apenas as amostras 

1A/SiO2 (0,25%Si) e 2A/SiO2 (0,5%Si) apresentam uma relação HA-TCP dentro dos limites 

pretendidos. Como a transformação da HA em α-TCP aumenta com o aumento da 

quantidade de silício presente na amostra, as amostras 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si), 

apresentam uma percentagem de TCP superior às restantes amostras, ultrapassando os 

50%.  

Estudos prévios publicados na literatura [24,32], demonstraram que a incorporação de 

silício na estrutura da HA, induz algumas alterações estruturais, nomeadamente nos 

parâmetros de rede, diminuindo o eixo a (a=9,432 Å, fase pura) e aumentando o eixo c 
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(c=6,881Å, fase pura) da respectiva rede cristalina. Mudanças estruturais semelhantes 

também são esperadas aquando da introdução de silício na estrutura do Bonelike®. Ora, 

neste trabalho verificou-se este efeito nos parâmetros de malha da HA nas amostras com 

menor teor de silício adicionado (1A/SiO2 (0,25%Si) e 2A/SiO2 (0,5%Si)) (Tabela 7). Nas 

amostras com maior quantidade de silício (3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si)) o parâmetro 

a aproxima-se do valor da HA de fase pura. Por outro lado, comparando os parâmetros de 

malha da HA para os vários níveis de adição de silício, há um aumento de ambos os 

parâmetros, a e c, à medida que aumenta a percentagem de silício nas amostras. 

Relativamente às dimensões da célula unitária do α-TCP, em que as dimensões da fase 

pura correspondem a a=12,887Å, b=27,280Å, c=15,219Å e β=126,20º, verifica-se que os 

parâmetros a e b aumentam ligeiramente com o aumento da percentagem de silício 

presente nas amostras. Estes resultados indicam que a incorporação do silício ocorre 

preferencialmente na malha da HA, nomeadamente em substituição do PO4
3-, com 

compensação de carga por perdas de OH-. Eventualmente, pode ocorrer também uma 

incorporação intersticial do silício na malha da HA, ainda que residual. É necessário 

prosseguir no futuro com este estudo, explorando os outros parâmetros quantificáveis que 

resultam da análise de Rietveld, para melhor elucidar o fenómeno da incorporação do 

silício na estrutura do Bonelike®.  

A espectroscopia de fotoelectrões de raios-X permite obter informação qualitativa e 

quantitativa sobre os elementos presentes na superfície de um material, e inferir sobre as 

suas ligações químicas. Foram obtidos os espectros de XPS referentes ao 01s, P2p, Ca2p e 

Si2p (figuras 18 e 19). O espectro de maior relevância para este estudo, o do Si2p, revelou 

a presença de dois picos, centrados em 100.8eV e 102.5eV. O pico de maior intensidade 

(100.8eV), refere-se a átomos de silício presentes no ortosilicato SiO4
4-. O pico de menor 

intensidade (102.5eV), pode ser atribuído a sílica ou silicato de cálcio residual presente na 

superfície da amostra [66].  

A análise da técnica de espectroscopia Raman permitiu o estudo da estrutura molecular 

dos materiais preparados, possibilitando a caracterização de grupos funcionais ou ligações 

químicas presentes. No espectro de Raman obtido após a análise das 1A/SiO2 (0,25%Si), 

2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 4A/SiO2 (1%Si), e Bonelike
® (figura 20), podem ser 

identificados os modos normais de vibração característicos do PO4
3-, ν1 (968cm

-1), ν2 (400-

500cm-1), ν3 (1000-1100cm-1), e ν4 (5550-650cm
-1), e o modo ν1 característico do SiO4

4- 

(819cm-1) (tabela 10, Anexo II), tal como referido na literatura [67,68]. O modo ν1 dos 

grupos PO4
3- gera a banda mais intensa. Verifica-se em todos os espectros adquiridos para o 

Bonelike® modificado, um alargamento das bandas correspondentes a todos estes modos 

de vibração, facto que reflecte a desordem estrutural provocada pela introdução do silício 
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na estrutura do Bonelike®. Ora, quanto maior é a quantidade de silício presente, maior é a 

desordem. Verifica-se que a intensidade da banda correspondente ao modo ν1 

característico do SiO4
4- (819cm-1), não identificada no Bonelike®, aumenta com o aumento 

da percentagem de silício, indiciando uma possível substituição de alguns grupos PO4
3- por 

grupos SiO4
4-. Relativamente ao espectro Raman obtido na gama espectral do grupo OH- 

(figura 21), verifica-se que a intensidade do pico diminui com a introdução de silício no 

Bonelike®. Este facto está reportado na literatura [68], sendo explicado como a ocorrência 

de perda de grupos OH- para compensação de carga resultante da troca de alguns grupos 

PO4
3- por grupos SiO4

4-. No entanto, não se observa uma linearidade entre a quantidade 

adicionada de silício e a redução de intensidade. Este assunto deve ser objecto de análise 

mais aprofundada em estudos futuros. 

Convém referir que pela técnica de Raman não foi identificado nos espectros 

adquiridos nenhum pico relativo à presença de SiO2 [54]. Confrontando este facto com a 

sua não identificação por DRX e os dados de XPS, concluiu-se que a presença de SiO2 é 

residual. 

Vários estudos feitos, indicam que a natureza físico-química e morfológica da 

superfície dos biomateriais determina a sua forma de interacção com o tecido envolvente. 

Assim, torna-se muito importante avaliar o mais possível as propriedades da superfície do 

material, nomeadamente, a respectiva carga superficial, que desempenha um papel 

importante no processo de adesão das células. Os resultados obtidos com a análise do 

potencial zeta das amostras 1A/SiO2 (0,25%Si), 2A/SiO2 (0,5%Si), 3A/SiO2 (0,75%Si) e 

4A/SiO2 (1%Si) e Bonelike
® (Tabela 8), mostram uma tendência para a diminuição do 

potencial zeta com o aumento da quantidade de silício presente. Assim, a introdução de 

silício no Bonelike® torna a sua carga superficial mais negativa. A explicação para este 

acontecimento pode ser atribuída à substituição de alguns grupos PO4
3- por grupos SiO4

4-. 

De facto, os grupos PO4
3- situam-se preferencialmente à superfície do Bonelike®, e deste 

modo a substituição por grupos SiO4
4- resulta num decréscimo da carga superficial [35]. A 

superfície mais negativa destas amostras comparativamente com o Bonelike® pode 

aumentar a adesão proteica e favorecer a adesão e proliferação celular. Os valores obtidos 

para o potencial zeta corroboram a interpretação dada aos resultados obtidos por Raman e 

pela análise de Rietveld.  
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Capítulo 5 – Conclusões Gerais 

 

A adição de silício ao compósito Bonelike® não sinterizado por via húmida, utilizando a 

água como solvente e a sílica coloidal como fonte de silício, apresenta ser o melhor 

método para produzir o Bonelike® modificado. As análises de DRX indicam que a presença 

de silício estabiliza a fase alótropica α-TCP, tornando-se a fase secundária mais 

importante. 

Os resultados das análises de DRX, Rietveld, XPS, Raman e de potencial zeta indicam 

que o silício foi incorporado preferencialmente na malha da hidroxiapatite dos compósitos 

preparados, pela substituição de alguns grupos PO4
3- por grupos SiO4

4-.  

As amostras referenciadas como 1A/SiO2 (0,25%Si) e 2A/SiO2 (0,5%Si), cuja composição 

fásica é constituída por HA e α-TCP, têm potencial para serem utilizadas como o novo 

substituto ósseo, o Bonelike® modificado, e como tal devem ser sujeitas a uma avaliação 

biológica in vitro e in vivo. 
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Anexo I – Exemplos de cálculo 

 

I.1 Preparação de 500g de hidroxiapatite 
 

A hidroxiapatite, HA foi sintetizada a partir de fosfato de hidrogénio e hidróxido de 

sódio, de acordo com a seguinte equação química: 

 
OHOHPOCaPOHOHCa 226410432 18)()(6)(10 +→+  

 
molg(HA)M /64,1004=  

 

)(4977,0
643,1004

500
HAmoln

M

m
n ==⇔=  

 
Pela estequiometria da reacção, é necessário que 1 mole de hidróxido de cálcio reaja 

com 0,6 moles de ácido fosfórico para produzir 0,1 moles de hidroxiapatite. As 

quantidades em massa a utilizar de cada um dos reagentes serão então, respectivamente: 

 

molgOH(CaM /09468,74))( 2 =  
 

))((977,44977,010 2OHCamolxn ==  
 

))((7587,3680947,749770,4 2OHCagxMxnm
M

m
n ===⇔=  

 
 molgPO(HM /995,97)43 =  
 

)(4977,06 43POHmolxn =  
 

)(6327,292995,979862,2 43 POHgxMxnm
M

m
n ===⇔=  

 
Tendo em conta a concentração do ácido ser 85%, a massa de H3PO4 a pesar é: 
 

)(2738,34485,0/6327,292 43POHgm ==  
 
 

 
I.2 Preparação de 0,4 moles de vidro 7 

 
Foi produzido um vidro com a seguinte composição: 

 

2252 10101565 CaFONaCaOOP −−−  (%molar) 
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O óxido de cálcio necessário à obtenção do vidro com a composição referida é obtido 

por decomposição endotérmica de hidrogenofosfato de cálcio, de acordo com a seguinte 

equação química: 

 
OHOPCaOCaHPO 2524 22 ++→  

 
 
Para a obtenção de uma concentração de 15% de óxido de cálcio em 0,4 moles de vidro, a 

quantidade de hidrogenofosfato de cálcio a utilizar é: 

 
molgCaHPOM /0560,136)( 4 =  

 

406,04,015,0 CaHPOmolxn ==  

41634,80560,13606,0 gCaHPOxMxnm
M

m
n ===⇔=  

 
 

De modo a obter uma concentração de 65% de pentóxido de fósforo em 0,4 moles de 

vidro, a quantidade de pentóxido de fósforo a utilizar seria:  

 

5226,04,065,0 OPmolxn ==  

 

Pela estequiometria da reacção a quantidade de pentóxido de fósforo produzida é 

metade da quantidade de hidrogenofosfato de cálcio utilizada. 

 

5203,0)4,015,0(
2
1

OPmolxn ==  

 
Assim, a quantidade de pentóxido de fósforo a utilizar é: 

 
 

5223,003,026,0 OPmoln =−=  
 

molg)O(PM /94,14152 =  
 

526462,329414123,0 OPg,xMxnm
M

m
n ===⇔=  

 
O óxido de sódio necessário à obtenção do vidro com a composição referida é obtido 

por decomposição endotérmica de carbonato de sódio, de acordo com a seguinte equação 

química: 

2232 COONaCONa +→  
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Para a obtenção de uma concentração de 10% de óxido de sódio em 0,4 moles de vidro, a 

quantidade de carbonato de sódio a utilizar é: 

 
molgCONaM /9873,105)( 32 =  

 

3204,04,01,0 CONamolxn ==  

322395,49873,10504,0 COgNaxMxnm
M

m
n ===⇔=  

 
De modo a obter uma concentração de 10% de fluoreto de cálcio em 0,4 moles de 

vidro, a quantidade de fluoreto de cálcio a utilizar é: 

 
molgCaFM /0740,78)( 2 =  

 

204,04,01,0 CaFmolxn ==  
 

21230,30740,7804,0 gCaFxMxnm
M

m
n ===⇔=  

 

I.3 Preparação de Bonelike®-Si 
 

I.3a Via seca 
 
Prepararam-se 5g de cada amostra 
 
Amostra A (HA + 2,5% vidro 1) 
 

2,5g vidro ------100g  

     x ------ 5g      

 
x = 0,1250g vidro 

 
g(HA)m 875,41250,05 =−=  

 
Pesaram-se 4,875g de HA e 0,1250g de vidro1.  

 
Amostra N (HA + 2,5% vidro 7 (vidro Bonelike®) + SiO2 (0,5% Si)) 
 

molg)(SiOM /0848,602 =  
 

molg(Si)M /0855,28=  
 

O,5g Si ------100g Bonelike® 

                   x ------ 5g Bonelike® 

 



 

58 
 

x = 0,025g Si 
 

Para a obtenção de 0,025g de Si, a quantidade de SiO2 a pesar é: 
 

60,0848g SiO2 ------ 28,0855g Si 

                          x  ------ 0,025g Si 

 
x = 0,0535g SiO2  

 
)()()( 2SiOmvidromHAm(Total)m ++=  

 
)()( 2SiOmBonelikem(Total)m +=  

 
g(Bonelike)m 9465,40535,05 =−=  

 

2,5g vidro ------ 100g Bonelike® 

             x ------  4,9465g Bonelike® 

 
x = 0,1237g vidro 

 
g(HA)m 8230,40535,01237,05 =−−=  

 
Pesaram-se 4,823g de HA, 0,1237g de vidro e 0,0535g de SiO2. 

 
I.3b Via húmida 

 
Amostra 2I/SiO2 (HA + 0,5% vidro 7 + SiO2 (0,5%Si) + isopropanol) 
 

Os cálculos necessários para a determinação das quantidades de HA e vidro a pesar 

são os mesmos que os realizados para a amostra N. Fez-se uma suspensão de sílica em 

isopropanol, com uma quantidade de sílica superior à quantidade total necessária, neste 

caso 0,5405g, e adiciona-se a quantidade de isopropanol necessária para formar a dita 

suspensão, 40ml. Assim, sendo a massa de SiO2 necessária para introduzir 0,5% de silício 

0,0535g, o volume de suspensão de sílica a adicionar à mistura é: 

 

mlg
álcoolV

SiOm
)(suspensãoC /0135,0

40
5405,0

)(

)( 2
===  

 

mlg)(suspensãoV /963,3
0135,0
0535,0

==   
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Amostra 5I/SiO2 (HA + 2,5% vidro 7 + TEOS (0,5%Si) + isopropanol) 
 
 0,5% Si ------ 100g Bonelike® 

         x ------  5g Bonelike® 

 x = 0,025g Si 
 

Para a obtenção de 0,025g de Si, o volume de TEOS a adicionar é: 
 
 208,33g TEOS ------ 28,0855g Si 

                   x ------ 0,025g Si 

 x = 0,1854g TEOS 
 
 
 ρ (TEOS) = 0,934g/mol 
  

mlTEOSV
V

m
1985,0

934,0
1854,0

==⇔=ρ  

 
)()()( 2SiOmvidromHAm(Total)m ++=  

 
)()( 2SiOmBonelikem(Total)m +=  

 
g(Bonelike)m 815,40535,05 =−=  

 
2,5g vidro ------ 100g Bonelike® 

   x ------ 4,815 g Bonelike® 

x = 0,1204g vidro 
 

g(HA)m 6942,41204,01854,05 =−−=  
 

mlálcoolV 5)( =  
 

Pesaram-se 4,6942g de HA e 0,1204g de vidro, e adicionaram-se 0,1985ml de TEOS e 

5ml de isopropanol.   

 

Os cálculos realizados para determinar as quantidades de HA, vidro e suspensão de 

sílica a adicionar no caso das amostras realizadas com água, são os mesmo que os 

efectuados para as amostras realizadas com isopropanol.  
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Anexo II – Informação complementar à análise dos resultados por difracção de raios-X e 

espectroscopia Raman.  

 

Tabela 9 – Valores de intensidade e respectivo ângulo 2θ que permitem identificar e 

quantificar as fases presentes nas amostras. 

 

Hidroxiapatite 

(JCPDS 72-1243) 

 

CaO 

(JCPDS 82-1690) 

 

β-TCP 

(JCPDS 09-0169) 

 

α-TCP 

(JCPDS 9-348) 

 

Ca2SIO4 

(JCPDS 31-0302) 

Int. 2θ Int. 2θ Int. 2θ Int. 2θ Int. 2θ 

100 31.741 100 37.402 100 31.027 100 30.753 100 26,815 

56.4 32.868 50.5 53.929 65 34.372 50 34.183 60 26,103 

45.8 32.179 45.9 32.243 55 27.769 40 22.724 60 29,716 

37.8 25.875 16.8 64.242 25 25.803 40 22.902 50 40,190 

29.4 49.464 13.1 67.469 25 52.946 40 24.099 40 32,692 

26.7 46.661 12.4 91.607 20 17.005 35 30.602   

22.3 34.045   20 46.969 30 31.249   

21.6 10.882   16 13.633 30 34.605   

19.3 39.756   16 21.874 25 12.098   

    16 47.969 20 22.206   

      20 29.655   

      20 30.304   

 

Tabela 10 – Frequências vibracionais do SiO4
4- e do PO4

3-. 

Componente ν1 ν2 ν3 ν4 

[SiO4]
4- 819 340 956 527 

[PO4]
3- 938 420 1017 567 
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