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RESUMO 
O objetivo do presente estudo foi definir in vitro qual a melhor 

concentração do cloridrato de vancomicina (VANCO) a ser utilizada, avaliando o 

tempo em que permanece sendo liberada no meio, em concentração suficiente 

para ser efetiva contra o S. aureus. Para prolongarmos o tempo de liberação da 

VANCO, associamos o polímero poli-e-caprolactona (PCL) e o polissacarídeo 

alginato (ALG). Material e método: os materiais obtidos foram caracterizados 

morfologicamente e submetidos a análise físico-químicas por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier(FTIR); a cristalinidade e tamanho 

dos cristais foram caracterizados por difração de raios X e as isotermas de 

adsorção avaliadas através da espectrofotometria UV-Vis. Além de testarmos o 

efeito bactericida dos compostos, foram testados também a viabilidade celular 

em meio de cultura com células osteoblastos maduros do fêmur de 

camundongos (F-OST), seguindo o protocolo da ISO-10993-5/2009. Resultados: 

foram feitos testes de adsorção, utilizando soluções de vancomicina de 0,15% 

até 2%, sendo escolhida a concentração de 1,25%, pois a partir daí não houve 

ganho significativo da massa adsorvida além de ter apresentado níveis 

aceitáveis de viabilidade celular. Nesse momento, foram criados quatro 

compostos (composto 1: nHA-VANCO; composto 2: nHA-VANCO-PCL; 

composto 3: nHA-VANCO-ALG; composto 4: nHA-VANCO-PCL-ALG). No teste 

de dessorção, o composto 3 mostrou uma liberação mais equilibrada da 

vancomicina ao longo de 35 dias. Na avaliação temporal da Concentração 

Inibitória Mínima (MIC), o composto 2 foi mais efetivo até o sétimo dia, se 

equiparando aos compostos 1 e 3 no décimo dia. Conclusão: o presente estudo 

definiu que a concentração ideal da vancomicina na associação com a nHA é de 

1,25%, pois a partir dela não houve ganho significativo de massa adsorvida, e 

nenhuma concentração abaixo de 2% foi citotóxico nos testes realizados com 

células do tipo F-OST (osteoblastos maduros de fêmur de camundongo). Para 

regular a liberação da VANCO, foram associados o PCL e o ALG , o que mostrou 

que o composto nHA-VANCO-ALG apresentou um tempo maior de liberação e 

o composto nHA-VANCO-PCL foi mais efetivo nos testes contra o 

Staphylococcus aureus (S. aureus). 

Palavras chaves – vancomicina; osteomielite; hidroxiapatita; infecções 

Estafilocócicas; osso e ossos 



 

ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to define in vitro the best 

vancomycin hydrochloride(VANCO) concentration to be used, evaluating the time 

it remains to be released in the medium in sufficient concentration to be effective 

against Staphylococcus aureus. To prolong the release time of vancomycin, we 

associate the polymer poly-e-caprolactone (PCL) and the polysaccharide alginate 

(ALG). Material and methods: The obtained materials were morphologically 

characterized and submitted to physical-chemical analysis by infra-red 

spectroscopy with Fourier transform(FTIR); the crystallinity and size of the 

crystals were characterized by X-ray diffraction and the adsorption isotherms 

evaluated by UV-Vis spectrophotometry. In addition to testing the bactericidal 

effect of the compounds, cytotoxicity was also tested in culture medium with 

mature osteoblast cells of the femur of mice, following the protocol of ISO-10993-

5/2009.Results: Adsorption tests were performed, using vancomycin solutions of 

0,15% to 2%, and the concentration of 1,25% was chosen, since there was no 

significant gain of the adsorbed mass besides having acceptable levels of 

cytotoxicity. At this moment, four compounds (compound 1: nHA-VANCO; 

compound 2: nHA-VANCO-PCL; compound 3: nHA-VANCO-ALG; compound 4: 

nHA-VANCO-PCL-ALG) were created. In the desorption test, compound 3 

showed a more balanced released of vancomycin over 35 days, and in the 

temporal evaluation of MIC, compound 2 was more effective until day seven, 

equation to compounds 1 and 3 on the tenth day. Conclusion: The present study 

defined that the ideal concentration of vancomycin in association with nHA is 

1,25%, since there was no significant gain of adsorbed mass, and no 

concentration below 2% was cytotoxic in the tests performed with cells of the type 

F-OST (mature mouse femur osteoblasts). To regulate the release of VANCO, 

PCL and ALG were associated, which showed that the nHA-VANCO-ALG 

compound had a longer release time and the nHA-VANCO-PCL compound was 

more effective in the tests against Staphylococcus aureus (S. aureus). 

 
Key words: vancomycin; osteomyelitis; hydroxyapatite; Staphylococcal 

infection; bone and bones 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A osteomielite é um processo inflamatório e infeccioso, acompanhado 

de uma destruição óssea causada por um microrganismo infectante. É uma 

doença de tratamento complexo e prognóstico reservado, que pode ocorrer em 

qualquer idade e em qualquer osso, e sob várias formas clínicas de 

apresentação1. Em função da diversidade da apresentação clínica, são inúmeras 

as formas de abordar esta patologia. Quase sempre necessitamos de 

abordagem cirúrgica associado ao uso de antibióticos. 

 

Uma das complicações mais devastantes na cirurgia ortopédica é a 

infecção. Várias formas de profilaxia são citadas na literatura, e uma delas é o 

uso local da vancomicina (VANCO). Alguns artigos já demonstram uma boa 

forma de profilaxia com o seu uso local em vários tipos de cirurgia, como nas 

cirurgias da coluna e nas artroplastias de substituição. O uso pode ser expandido 

para outras abordagens cirúrgicas. Ao utilizarmos a vancomicina em pó 

diretamente no local da infecção, podemos ter uma grande liberação no 

momento da aplicação, criando assim uma concentração elevada no local, mas 

não mantida.  

 

Considerando que as infecções no tecido ósseo causam erosões e 

falhas, vários substitutos ósseos estão sendo testados como carreadores de 

antibióticos para o tratamento da osteomielite, como a hidroxiapatita (HA), o b-

tricálcio fosfato (b-TCP) e o vidro bioativo.  

 

No nosso estudo, utilizamos a nanohidroxiapatita (nHA) que tem 

características osteocondutora e afinidade com células ósseas, sendo utilizada 

para carrear a vancomicina. Além de estar na escala nanométrica, ficando com 

uma estrutura mais próxima do osso natural.  

 

Uma forma de modular esta liberação, é a associação da vancomicina 

com carreadores biocompatíveis ao tecido ósseo. Assim podemos utilizar este 

composto na profilaxia e no tratamento da osteomielite, mantendo níveis locais 
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elevados da vancomicina nas cirurgias infectadas e nas osteomielites. Portanto, 

além de mantermos níveis séricos adequados do antibiótico através da 

administração oral ou parenteral, podermos associar o antibiótico local. 

 

Nosso estudo teve o objetivo de estabelecer a concentração ideal da 

vancomicina para ser carreada pela nHA, e ainda avaliar as associações 

possíveis para que haja uma liberação adequada da vancomicina, mantendo um 

nível de concentração terapêutica no local. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

O termo osteomielite foi pela primeira vez utilizado por um cirurgião 

francês chamado Edouard Chassaignac em 1852, que definiu a doença como 

um processo inflamatório acompanhado por uma destruição óssea causada por 

um microrganismo infectante2. É uma patologia de tratamento multidisciplinar 

com uma combinação de fatores, como o uso de antibióticos (um ou mais), 

drenagem ou ressecção cirúrgica, e até outras terapias coadjuvantes como a 

medicina hiperbárica3,4. 

 

Por ser a osteomielite uma doença complexa, vários sistemas de 

classificação foram propostos. O sistema de classificação de Waldvogel divide a 

osteomielite em três categorias: hematogênica, contiguidade e crônica1,4–6. Mais 

recente, Cierny et al7, na Universidade do Texas, criou a classificação de UTMB 

(University of Texas Medical Branch), que é uma classificação que combina 

quatro tipos anatômicos: osteomielite medular (I), superficial (II), localizada (III) 

e difusa (IV); e três classes fisiológicas do hospedeiro, em relação a imunidade. 

A partir daí, teremos o estágio clínico, onde se associa o tipo anatômico à classe 

fisiológica. A classificação de UTMB não leva em consideração se a infecção é 

aguda ou crônica.  

 

A osteomielite pós-cirúrgica é uma complicação temida, por ser de 

difícil diagnóstico, tratamento longo, caro e alta taxa de recidiva. O sucesso do 

tratamento depende diretamente da precocidade e da acurácia do diagnóstico. 

A Sociedade de Infecção Musculo Esquelética (MSIS) definiu dois critérios 

maiores (duas culturas Peri protéticas positivas com microrganismos 

fenotipicamente idênticos e uma fístula se comunicando com articulação) e 6 

critérios menores (proteína C reativa  (PCR) e velocidade de 

hemossedimentação (VHS) elevados, presença de leucócitos no líquido sinovial, 

elevação percentual de polimorfonucleares no líquido sinovial, análise 

histológica positiva do tecido periprotético, cultura positiva, teste do leucócito 

esterase), sendo que a presença de apenas um critério maior, ou 4 (ou mais) 

critérios menores indicam infecção periprotética8. O VHS e o PCR, são 

marcadores sensíveis, mas pouco específicos9,10.  
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A área da osteomielite aguda quando avaliada por meio da 

microscopia, mostra uma inflamação supurativa aguda, com a presença de 

bactérias. Vários fatores inflamatórios e celulares presentes na área da 

osteomielite, contribuem para a necrose tecidual e destruição da matriz e do 

trabeculado ósseo. Os canais vasculares são obstruídos pelo processo 

inflamatório, resultando em isquemia que também contribui para a necrose 

óssea. O segmento de osso desprovido de suprimento sanguíneo poderá se 

separar, formando um sequestro, e com isso continuar a abrigar bactérias apesar 

do uso do antibiótico venoso. Devido a esse processo avascular, antibióticos 

venosos e células inflamatórias não irão atingir a osteomielite, levando à falha 

do tratamento11. As infecções agudas são normalmente tratadas com antibiótico 

venoso. A infecção óssea crônica pode se desenvolver secundariamente a 

inúmeros fatores. Os fatores locais são a presença de corpo estranho e/ou 

necrose óssea, e os fatores sistêmicos são a obesidade, diabetes, fumo e 

doenças vasculares periféricas12,13. 
 

Como na osteomielite crônica ocorre um processo avascular no local 

da patologia, torna-se necessária a intervenção cirúrgica, com a ressecção da 

área avascular, o que na maioria das vezes acaba deixando um espaço morto. 

Panda et al.14 publicaram um trabalho em 1998 de 41 casos de osteomielite 

crônica tratados entre 1984 e 1994 com a técnica de Papineau, que consiste no 

desbridamento cirúrgico, seguido de uma enxertia óssea a “céu aberto”, sendo 

eventualmente necessário a enxertia cutânea. No pós-operatório foi realizada 

uma irrigação salina com 1 litro por dia durante duas horas. Essa irrigação foi 

continuada até a incorporação do enxerto pelo tecido de granulação. A técnica 

foi considerada adequada e efetiva pelo grupo envolvido na pesquisa. 

 

Outra forma de preencher esse espaço morto é o preenchimento 

provisório com polimetilmetacrilato (PMMA) associado a um antibiótico. Sendo 

necessário um segundo tempo cirúrgico para retirada do mesmo, seguido de 

enxertia óssea12.  
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Em 1986, Masquelet et al.15–17 descreveu pela primeira vez o conceito 

da membrana induzida, reconstruindo grandes defeitos de ossos longos, 

resultantes de trauma ou ressecção de tumor ósseo. Essa técnica consiste em 

dois estágios: o primeiro é a implantação do PMMA dentro da área do defeito 

após o desbridamento da lesão, funcionando como um espaçador, com o 

objetivo de ativar uma membrana indutora reativa com propriedades de reparo 

ósseo. No segundo estágio, após 6-8 semanas, o espaçador é retirado, quando 

o espaço é preenchido com enxerto ósseo autólogo. O mecanismo pelo qual a 

membrana indutora leva a osteogênese permanece incerto. 

 

O Staphylococcus aureus (S. aureus) é de longe o patógeno mais 

comum na osteomielite1,12,18. O S. aureus pode formar o biofilme, que é uma 

comunidade microbiana caracterizada por células que se ligam umas às 

outras1,12. As bactérias se comunicam entre elas no biofilme através de 

pequenos compostos hormonais, e essa comunicação célula-célula, permite que 

as células bacterianas coordenem suas atividades, sendo essa comunicação 

denominada “detecção de quórum”19. Dessa forma, o biofilme irá atuar como 

uma barreira, diminuindo a penetração de agentes antimicrobianos e células de 

defesa1. 

 

Com a osteomielite crônica causando redução do aporte sanguíneo 

na região afetada, faz-se necessário a administração de uma dose do antibiótico 

de forma sistêmica 10 a 100 vezes maior do que a concentração habitual, para 

se conseguir uma dose terapêutica no local12. Por esse motivo, existe a 

necessidade da aplicação local do antibiótico, complementando o uso sistêmico, 

que irá desta forma liberar altas doses do antibiótico no local da osteomielite, 

evitando assim doses sistêmicas tóxicas diminuindo o risco de complicações da 

antibioticoterapia sistêmica em doses elevadas20,21. 

 

O uso local de antissépticos começou há mais de 100 anos com 

Joseph Lister, que foi o pioneiro na cirurgia segura e antisséptica. Ele foi o 

primeiro a aplicar antissépticos locais, incluindo o ácido carbólico nas feridas 

cirúrgicas para tratar fraturas expostas22. Baseado nisso, Fleming23 durante a 

primeira guerra mundial passou a usar antissépticos locais nas feridas; e em 
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1939, Jensen et al.24 passou a inocular cristais de sulfanilamida nas fraturas 

expostas como prevenção da infecção24,25. 

 

A administração local do antibiótico em pó foi popularizado na década 

de 1960 como profilaxia da infecção da ferida na cirurgia abdominal26. A 

utilização do antibiótico local tem a vantagem de apresentar uma concentração 

local alta do antibiótico e pequena concentração sistêmica, reduzindo os riscos 

de efeitos colaterais18,27,28. A utilização local do antibiótico apresenta grande 

vantagem na profilaxia da infecção da ferida operatória, visto que uma ferida 

cirúrgica apresenta hematoma ou seroma local, além de ser um tecido 

isquêmico, o que torna a região muitas vezes inacessível ao antibiótico 

administrado de forma sistêmica29,28. Em 2011, Sweet et al.30 realizaram um 

estudo retrospectivo, com mais de dois mil pacientes submetidos à artrodese da 

coluna toracolombar tendo como o grupo controle pacientes que tiveram a 

profilaxia de infecção pós-operatória realizada apenas com o uso da cefazolina 

endovenosa, sendo comparados com pacientes cuja profilaxia foi a utilização da 

cefazolina endovenosa associada a utilização de 02g de vancomicina em pó 

aplicada na ferida. Esse estudo mostrou uma redução na incidência de infecção 

pós operatória no grupo que associou a vancomicina na ferida cirúrgica. Vários 

estudos tem mostrado uma redução na taxa de infecção pós operatória no uso 

da vancomicina em pó na ferida cirúrgica, além de mostrarem que se trata de 

uma profilaxia de fácil aplicação e econômica28,30,31. Thompson et al32. em 2018, 

publicaram um estudo coorte retrospectivo de paciente tratados cirurgicamente 

para escoliose de inicio precoce no período entre 2010 a 2016, onde foram 

categorizados dois grupos. No grupo controle não foi utilizada a vancomicina em 

pó na ferida e no grupo experimental foi utilizada, sendo essa a única variável 

per-operatória entre os grupos. Foram incluídos 36 pacientes no estudo, com um 

total de 191 procedimentos. Entre os 87 procedimentos do grupo controle, 

ocorreram 12 infecções profundas (13,8%), e entre 104 procedimentos do grupo 

experimental cinco (4,8%), sendo essa diferença na taxa de infecção significativa 

(odds ratio=0.316; 95% intervalo de confiança= 0.107 a 0.935; p=0.038). 

 

A vancomicina é um glicopeptídeo, termoestável e hidrofílico, que tem 

uma ação bactericida por inibir a síntese do peptidoglicano constituinte da 
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parede celular das bactérias gram positivas, levando a uma alteração da 

permeabilidade da membrana citoplasmática, além de causar uma interferência 

na síntese de RNA do S. aureus33,34. 

 
Otto Röhm desenvolveu o PMMA em 1901, que na década de 40, 

passou a ser utilizado em cirurgias ortopédicas junto com o desenvolvimento das 

hemiartroplastias femorais, sendo o PMMA utilizado para fixação das próteses 

femorais35. A utilização do antibiótico local para prevenção de infecção do 

esqueleto é feita na Europa desde 197012. Em 1979, Klemm36 publicou uma 

pesquisa utilizando colar de gentamicina-PMMA para ocupar o espaço morto 

criado após o desbridamento cirúrgico para o tratamento da osteomielite crônica, 

tendo uma taxa de cura acima de 90%36,37. Desde então, a utilização do 

antibiótico local tornou-se amplamente aceito no tratamento da osteomielite 

crônica28. Atualmente existe o PMMA já associado ao antibiótico pela indústria, 

como o Septopal, que é um colar de gentamicina-PMMA, produzido pela 

Merck38,39, assim como outras marcas como o Refobacin Palacos R, SmartSet 

GHV40,41. Porém, muitas vezes essa associação é feita pelo próprio cirurgião 

durante o ato cirúrgico35. O antibiótico escolhido deve ser estável ao calor, se 

difundir na água com facilidade, apresentar um baixo potencial alergênico e um 

espectro de cobertura adequado à bactéria esperada. A vancomicina, a 

tobramicina, a gentamicina, a clindamicina, a cefazolina e as quinolonas são os 

antibióticos mais utilizados na associação ao PMMA por possuírem essas 

características35,42,43. 

 

O substituto ósseo ideal deve ser osteocondutor, osteogênico, 

osteoindutor, biocompatível, biodegradável, de fácil aplicação clínica, baixo 

custo e apresentar uma estrutura similar ao osso. Várias alternativas de 

biomateriais estão disponíveis para serem usados como substitutos ósseos, 

como o colágeno, cerâmicas feitas de fosfato de cálcio como a hidroxiapatita 

(HA) e o b-tricálcio fosfato (b-TCP) e cerâmicas de vidro44,45. As biocerâmicas 

devem ser biocompatíveis (atóxicas), provendo a adesão e a proliferação celular, 

além de apresentar propriedades mecânicas compatíveis com o tecido a ser 

reconstruído, arquitetura porótica que permita a proliferação celular, 

vascularização e difusão de nutrientes entre as células da matriz e ao redor. 
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Os agentes osteocondutores fornecem uma estrutura para o 

crescimento ósseo, promovendo a adesão, sobrevivência e proliferação das 

células osteogênicas. Os agentes osteogênicos são basicamente as células 

mesenquimais pluripotenciais, com capacidade de se diferenciarem em células 

produtoras de tecido ósseo ou vascular. Os agentes osteoindutores tem a 

capacidade de produzir a proliferação e a diferenciação de células 

mesenquimais. 

 

Hench et al.46 desenvolveram um biovidro em 1969, cuja composição 

era SiO2-P2O5-CaO-Na2O, que representa um grupo de material capaz de se unir 

ao osso, quando em contato com um meio fisiológico. A composição clássica do 

vidro bioativo conhecido como BioglassÒ é : 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO 

e 6%P2O547. O vidro bioativo tem a capacidade de reagir aos fluidos do corpo, 

levando a formação de uma camada superficial de HA, que se liga fortemente 

ao osso48,49. Além do biovidro feito da Sílica(Si), estão sendo testados também 

o biovidro feito do Boro(B) (6Na2O-8K2O-8MgO-22CaO-54B2O3-2P2O5)48, que 

tem mostrado uma excelente bioatividade, com uma degradação mais rápida 

que o biovidro da Sílica, com total conversão para HA50. 

 

A HA é quimicamente relacionada ao componente inorgânico da 

matriz óssea, sendo uma estrutura complexa, cuja a fórmula é 

Ca10(PO4)6(OH)251. Devido a semelhança química com o osso, a HA tem várias 

utilizações na ortopedia52. Além de ter uma boa aplicabilidade como substituto 

ósseo, não necessita de uma abordagem cirúrgica para retirada do enxerto da 

área doadora, retirada essa que pode levar a dor como eventualmente ocorre no 

enxerto autólogo18, nem o risco de transmissão de doenças e respostas 

autoimunes como no aloenxerto18,53. A HA também tem sido utilizada no 

revestimento de parafusos pediculares para cirurgia da coluna e de pinos de 

fixadores externos no tratamento de fraturas e deformidades de ossos longos, 

mostrando uma melhor fixação dos mesmos no osso54,55. Nas artroplastias do 

quadril, a HA tem sido utilizada revestindo o componente acetabular e femoral, 

agindo como um osteocondutor entre a prótese e o osso, promovendo a 

osteointegração da artroplastia56. 
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A HA utilizada como carreador da vancomicina, tem uma grande 

vantagem sobre o PMMA, por ser bioabsorvível, não necessita de um segundo 

tempo cirúrgico para sua retirada39; além de ser porosa, tornando disponível a 

maior parte do antibiótico adsorvido em sua massa, o que não ocorre no PMMA, 

pois o antibiótico liberado será apenas o presente em sua superfície, e não o 

antibiótico no seu interior. Uma estrutura porosa apresenta uma grande 

superfície interna possibilitando carrear uma quantidade maior da vancomicina57. 

O termo adsorção trata do processo em que as moléculas (adsorvido) se 

acumulam na superfície de outra substância (adsorvente), e a dessorção denota 

o processo inverso. O grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e 

da área da superfície. O termo “isoterma de adsorção”, mostra o equilíbrio da 

relação adsorvido/adsorvente58. 

 

A maioria dos materiais implantados no corpo humano são 

frequentemente idealizados e produzidos em macro escala. Porém, o ideal é que 

tenham características e estrutura nanométricas para substituir adequadamente 

as estruturas naturais. A nanoescala resulta em materiais de uma maior 

complexidade de superfície, levando a uma melhoria de algumas características 

como adesão celular e crescimento de fibroblastos59. 

 

A nanotecnologia é a engenharia de fabricação de materiais na escala 

atômica e molecular60. Por definição, as estruturas nanométricas têm entre 1-

100 nm60–62. Existem aplicações importantes da nanociência na biologia, e 

especificamente na ortopedia a aplicação da nanotecnologia em substitutos 

ósseos é uma nova fronteira de pesquisa, oferecendo materiais inovadores que 

imitam a complexa estrutura do tecido ósseo natural, tecido esse que possui 

dimensões nanométricas63. O osso possui uma superfície altamente 

nanoestruturada devido a entidades como o colágeno e a HA64. Há evidências 

na literatura de que uma deposição ou mineralização mais rápida de tecidos, 

como osso ou dentes, é possível quando esses tecidos estão em contato com 

partículas de nanoescala, em oposição a partículas de tamanho micrométrico47. 

 

Hasegawa et al. mostraram em seu estudo que a quantidade de 

antibiótico adsorvido em um HA com estrutura em nanoescala é maior do que 
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numa HA em macroescala65, assim como essa liberação é mais gradual na 

nHA65,66. 

 

Mir et al. publicaram um estudo em 2012, utilizando diferentes rotas 

da síntese da HA, com o objetivo de reduzir o tamanho do cristal da HA, 

estudando o efeito da temperatura na cristalização da HA nanométrica. Concluiu-

se que quanto maior a temperatura de sinterização, maior o cristal resultante67.  

 

Jiang et al.66 realizaram um estudo in vivo, associando 160mg do pó 

de VANCO à 01g do pó de nHA para tratamento de osteomielite da tíbia de 

coelhos. Essa associação foi colocada na área da osteomielite após o 

desbridamento, sendo utilizado como grupo controle apenas a nHA. O grupo 

tratado com a associação teve um resultado superior. 

Stigter el al. realizaram um estudo adsorvendo diferentes antibióticos 

em implantes de titânio revestidos de HA, estudando a liberação e a eficácia de 

cada antibiótico. Todos os antibióticos testados são hidrossolúveis (vancomicina, 

gentamicina, trobamicina, amoxicilina, cefalotina). A vancomicina, que possui a 

maior molécula dentre os antibióticos estudados, apresentou a menor taxa de 

incorporação e consequentemente uma liberação muito rápida68.  

 

Cui et al. realizou um estudo associando uma solução da vancomicina 

a 8% com biovidro de Boro (B). O produto final dessa associação foi implantado 

em defeitos da tíbia em modelos de coelho, infectado com S. aureus meticilina 

resistentes causando osteomielite. O biovidro se converteu em HA, levando a 

formação óssea do defeito em 8 semanas, tendo uma taxa de cura da infecção 

óssea de 87%48. 

 

Há uma grande variação na literatura em relação a concentração da 

vancomicina para ser utilizada na associação com carreadores. Existem 

trabalhos que associam desde 1%, como foi realizado por Makarov et al.69 em 

sua pesquisa in vitro associando a vancomicina ao b-TCP; até 20% como foi 

realizado por Schnieders et al.70 associando a vancomicina ao PCL e ao fosfato 

de cálcio. Kankilic et al.71 estudaram in vitro uma associação de poli-1-poliacido 

lático+b-TCP com a vancomicina a 8%. Makarov et al.72 em um outro estudo 
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estudou in vitro a vancomicina a 4% associado ao PCL e a cerâmica de fosfato 

de cálcio. 

 

Utilizando apenas a HA-VANCO, ocorrerá uma liberação da 

vancomicina no momento da aplicação, criando um nível alto momentâneo da 

vancomicina no meio, mas não mantido. Opções para a liberação mantida de 

antibióticos que podem garantir altas concentrações locais e baixas 

concentrações séricas da droga já existem, evitando que o transportador seja 

esvaziado rapidamente do antibiótico, mantendo um nível local de antibiótico em 

doses terapêuticas por mais tempo73. Para modular esta liberação, pode ser 

realizada uma associação com carreadores biocompatíveis ao tecido ósseo. A 

associação desses biomateriais, prolongam o tempo de ação da vancomicina no 

local da osteomielite, minimizando os efeitos colaterais, e com isso, aumentando 

a eficácia terapêutica do produto final74. 

 

Vários dispositivos biodegradáveis de polímeros naturais e sintéticos 

foram produzidos por processos diferentes nos últimos anos para o uso como 

carreador de antibiótico. Os polímeros biodegradáveis podem liberar 

quantidades maiores do antibiótico, e suas propriedades de degradação podem 

ser adaptadas para uma aplicação específica como crescimento celular, 

regeneração de tecidos, liberação de drogas e resposta do hospedeiro75. Como 

exemplo de um polímero biodegradável sintético temos a poli-e-caprolactona 

(PCL)76, e dos polímeros naturais podemos citar o alginato (ALG) e a 

quitosana(CS)77–79. 

 

Com o intuito de regular a liberação da vancomicina no meio, o 

compósito HA-VANCO é associado ao PCL e ao ALG, buscando uma liberação 

por um tempo mais prolongado. O PCL é um poliéster sintético80, sendo um 

biomaterial aprovado pela US Food and Drug Administration (FDA)81, 

biocompatível, de baixo custo, utilizado como um sistema de liberação de 

drogas82. Nithya & Sudaram83 conduziram um estudo in vitro, utilizando nHA-

PCL carreando a ciprofloxacina(CIPRO), e neste estudo ficou evidente que o 

composto estudado com a presença do PCL, apresentou uma boa interação com 

fibroblastos. Ahola et al.84 em seu estudo in vitro associaram o PCL+b-tricálcio 
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fosfato(b-TCP)+CIPRO. No teste de liberação do fármaco, foram testados três 

grupos, sendo o primeiro PCL+CIPRO, o segundo e o terceiro grupo sendo 

PCL+b-TCP +CIPRO, variando a carga de b-TCP de 50 e 60% respectivamente. 

A taxa de liberação da CIPRO atingiu um pico no ponto de 50 dias para todos os 

materiais, sendo o pico mais notável no grupo que não continha o b-TCP. 

 

O ALG é um biopolímero encontrado em algas marinhas, sendo 

extraído de algas marrons (Phaeophyceae), por meio de tratamento com 

soluções alcalinas aquosas74,79. Hornyák et al.85 realizaram um estudo de 

avaliação in vitro da liberação de antibiótico, utilizando como enxerto de cabeça 

de fêmur de humanos. Foram estudados três antibióticos (amoxicilina, 

ciprofloxacina e vancomicina), com e sem revestimento com alginato. Sem o 

alginato, a liberação ocorreu em 48 horas com todos os antibióticos. Com o 

alginato, a liberação da amoxicilina ocorreu até o oitavo dia, da ciprofloxacina 

até o vigésimo oitavo dia e a liberação da vancomicina até o quinquagésimo dia. 

Em 2013, Chang et al.86 publicaram uma pesquisa, realizando defeitos críticos 

na diáfise do fêmur direito e esquerdo de 18 cabras, preenchendo esse defeito 

com um sistema de liberação controlada com esferas de alginato com 

vancomicina revestida com gel de fibrina no fêmur direito e com um grupo 

controle no fêmur esquerdo. Os resultados mostraram que as concentrações de 

vancomicina superiores a 5 mg/L no local do enxerto do fêmur direito foram vistas 

até o vigésimo dia, e no local do enxerto do fêmur esquerdo até o segundo dia. 

 

A CS é um polissacarídeo produzido através da deacetilação da 

quitina, que é um dos polissacarídeos mais comuns encontrados na natureza, 

presente nos invertebrados marinhos, como caranguejos, camarão. É um 

biomaterial com estrutura porótica, permitindo a penetração e ligação a outras 

células, especialmente as células ósseas, além de poder carrear substâncias. A 

CS pode ser associada a HA, aumentando a resistência mecânica de ambos os 

produtos individualmente87. A CS por si só possui características 

antibacterianas. Beenken et al.88 realizaram um estudo em in vivo de osteomielite 

em coelho por S. aureus, onde foram testados dois grupos; o primeiro grupo com 

Sulfato de Cálcio (CaSO4) + Daptomicina, e o segundo grupo com CaSO4 + 
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Daptomicina recoberto com CS. Ao final do experimento mostraram que o grupo 

recoberto com a CS teve uma liberação mais lenta da Daptomicina, além de ficar 

evidente um efeito terapêutico positivo. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Criar uma associação da vancomicina e da nHA, definindo a 

concentração ideal a ser utilizada no composto formado. 

 

3.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO 

Associar o composto criado a polímeros que possam prolongar o 

tempo de liberação da vancomicina, avaliando a eficácia do composto em 

relação a sua ação antibacteriana frente ao S. aureus 
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4. LOCAL DE REALIZAÇÃO  

 

O estudo foi realizado entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 

no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF. 

A avaliação estatística e a análise dos resultados foram realizadas na 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Não houve financiamento, a VANCO foi obtida por recursos próprios. 

A nHA e os polímeros foram fornecidos pelo CBPF. 
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5. EQUIPE ENVOLVIDA 
 

Prof. Dr. Vinícius Schott Gameiro – Prof. Titular de Ortopedia e Traumatologia 

da UFF - Orientador 

 

Prof. Dr. Alexandre Malta Rossi. Pesquisador Titular CBPF 

 

Dr. Carlos Alberto Soriano de Souza: associação de fármacos, de polímeros e 

avaliações microbiológicas in vitro de biomateriais – CBPF – Co-Orientador 

 

Dra. Elena Mavropoulos Oliveira Tude: biologia celular e avaliações in vitro de 

biomateriais – CBPF 

 

Dr. Marcelo Neves Tanaka: biologia celular e avaliações in vitro de biomateriais 

– CBPF 

 

Dra. Maria Helena Miguez Rocha Leão: associação de fármacos e polímeros - 

CBPF 

 

Prof. Dra. Priscilla Vanessa Finotelli: associação de fármacos e polímeros – 

CBPF 

 

Profa. Dra. Keila Mara Cassiano: análise estatística – UFF 
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6. ASPECTOS ÉTICOS 
 

A pesquisa foi realizada in vitro, portanto não há necessidade de 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. 
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7. METODOLOGIA 
 
 
7.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

A síntese dos pós nanométricos da nHA (Ca/P= 1,67), com tamanho 

de cristais de dimensões na faixa entre 20 e 50 nm e área específica BET da 

ordem de 150m2/g foi realizada seguindo rotas de precipitação em via úmida com 

controle dos seguintes parâmetros de preparação: concentração dos reagentes, 

temperatura de precipitação e digestão, pH, velocidade de adição dos reagentes, 

velocidade de agitação do meio reacional, tempo de digestão. 

 

Para a obtenção da nHA, soluções de fosfato dibásico de amônio 

(NH4)2HPO4 foram adicionadas, com auxílio de uma bomba peristáltica, à 

solução de nitrato de cálcio tetra hidratada [Ca(NO3)2 * 4 H2O], que foi mantida 

em temperatura controlada e agitação magnética constante. 

 

Os cristais formados após a síntese, se agruparam, formando o pó 

com partículas de tamanhos variados. Essas partículas foram selecionadas 

mecanicamente através de uma peneira, selecionando o pó de nHA com 

partícula menor que 74 µm. A partir daí, foram utilizados tubos de 50ml “Corning” 

contendo pó de nHA com partículas £ 74 µm e soluções aquosas de cloridrato 

de vancomicina produzida pela Blau Farmacêutica-SP-Brasil em concentrações 

entre 0,05 e 2% (0,15; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75, 2), numa razão de 

50mg nHA/ml do antibiótico, que permaneceram em agitador orbital (60 

ciclos/minuto). Após o período de 24 horas as misturas foram centrifugadas por 

3 minutos a 6.000 RPM e o sobrenadante foi coletado para quantificação da 

vancomicina através da espectrofotometria UV-Vis no comprimento de onda de 

280nm. 

 

Para associação com PCL (Sigma-Aldrich Corp., St.Louis, MO,USA), 

que é um poliéster sintético e biocompatível, uma solução de 20% (m/v) do 

polímero em acetona, foi adicionada a 1400mg de nHA-VANCO sob agitação 

com Turrax durante 40 segundos. 
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Microesferas das apatitas em matriz de ALG a 1% (Fluka Biochemika, 

Buchs, Switzerland), que é um biopolímero encontrado em algas marinhas, 

foram preparadas pelo método de extrusão. Misturas de nHA associadas à 

vancomicina, com a presença ou não do PCL e ALG foram suspensas em água 

Milli-Q e homogeneizadas vigorosamente numa razão de 15:1 em massa 

(apatitas:ALG). Em seguida, foi realizada a extrusão da mistura através de 

agulha 24G 1 ¾ (BD Precision Glide, São Paulo, SP, Brasil) e gotejada em uma 

solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,35 molar. As microesferas se formaram 

instantaneamente ao entrar em contato com a solução de CaCl2. 

 

A partir dessa etapa, foram formados compostos com seguinte 

nomenclatura: 

nHA-VANCO (composto 1) 

nHA–VANCO-PCL (composto 2) 

nHA-VANCO-ALG (composto 3) 

nHA-VANCO-PCL-ALG (composto 4) 

 

Sendo que a massa inicial da VANCO utilizada em cada composto 

variou em função da massa final total do composto, que se manteve igual. A 

massa da VANCO seguiu a seguinte relação: 

Composto 1 nHA-VANCO(15mg)  

Composto 2 nHA–VANCO(10mg)-PCL 

Composto 3 nHA-VANCO(8mg)-ALG 

Composto 4 nHA-VANCO(7mg)-PCL-ALG 

 

 

7.2 AVALIAÇÃO DA LIBERAÇÃO DA VANCOMICINA IN VITRO 

 

Experimentos de liberação da vancomicina foram realizados in vitro 

incubando amostras dos 4 compostos em PBS por até 35 dias, sendo que 100 

mg de cada composto foram incubadas em 10ml de solução tamponada de 

fosfato (PBS) pH de 7,4 e temperatura de 37º C, com intervalos de 10,30,120 e 

240 minutos, e 1,3, 7, 17, 25 e 35 dias. As soluções foram centrifugadas por 3 
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minutos a 6.000 RPM e o sobrenadante coletado. A cada período de tempo o 

volume de PBS foi completamente renovado. Os “pellets” obtidos foram 

coletados nos devidos tempos para análises posteriores. A quantidade de 

vancomicina liberada foi então determinada por espectrofotometria UV-Vis. 

 

 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Os materiais obtidos foram caracterizados morfologicamente, e 

submetidos a análises físico-químicas. As amostras, antes e após a adsorção de 

moléculas foram caracterizadas quanto a composição química e de fases de 

minerais, estrutura e ordem de longo e curto alcance, morfologia das partículas, 

área superficial e porosidade. 

 

As amostras dos biomateriais obtidos foram caracterizadas por 

difração de Raios X (DRX), tenso sido utilizado o refinamento de Rietveld, 

quando foram determinadas as diferentes fases cristalográficas, parâmetro de 

células unitária, posição dos átomos, grau de cristalinidade e tamanho médio dos 

cristais de nHA. 

 

Por meio da espectrofotometria de infravermelho por Transformada 

de Fourier (FTIR) foi investigado o espectro vibracional dos grupos PO4 e OH- 

da nHA. Um microscópico acoplado ao FTIR permitiu uma análise detalhada das 

amostras de biocerâmicas associadas as moléculas. 

 

A espectrofotometria UV-Vis das soluções dos antimicrobianos 

(Shimadzu UV-VIS2550) foi utilizada para construir as isotermas de adsorção 

dos componentes orgânicos na superfície da nHA. A área específica, volume e 

distribuição de poros das amostras foram determinados através das isotermas 

de adsorção/dessorção de N2-BET. 
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7.4 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGIA IN VITRO 

 

7.4.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) 

 

Foram desenvolvidos ensaios microbiológicos com o objetivo de 

determinar o MIC dos materiais desenvolvidos. Os testes foram realizados 

segundo as normas de métodos de diluição seriada publicadas pela Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI), 201389. Culturas de cepas S. aureus 

(ATCC 25923) foram preparadas em meio TSB ( “triptic soy broth”) e 

padronizadas para a escala 0,5 de McFarland de turbidez, aproximadamente 

1,5x108 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL. Alíquotas de 10 µL do 

inóculo preparado foram aplicadas em 990 µL de meio TSB contendo o material 

testado em concentrações variadas. Após 18 horas, a turbidez do meio de 

cultura foi observada para permitir a determinação dos valores MIC, que é 

definido pela menor diluição que mantém o meio de cultura sem turvação. 

 

7.4.2 Determinação do Tempo de Ação  

 

Foram realizados testes para avaliação da manutenção da atividade 

antimicrobiana dos compostos produzidos através do MIC após os ensaios de 

liberação de vancomicina em PBS. Foram utilizados tubos contendo 990 µL de 

meio de cultura TSB e 10 µL do inóculo de S. aureus nas mesmas condições 

descritas anteriormente. 

 

 

7.5 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA IN VITRO (TESTE DE VIABILIDADE CELULAR) 

 
Os ensaios de viabilidade celular seguiram o protocolo da ISO-10993-

5/200990 e foi avaliada a atividade metabólica através do reagente 

PrestoBlue®Cell Viability Reagent (solução à base de resazurina, Invitrogen). A 

concentração de Prestoblue foi estimada por espectrometria UV-Vis a 590 nm 

utilizando-se um leitor de microplacas UV-Vis (Multiskan GO, Thermo Scientific).  
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Os materiais testados foram pós de nHA tratadas com soluções de 

vancomicina a 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% conforme descrito na seção 

PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS. Os materiais foram colocados em meio de 

cultura α-MEM (Sigma) na concentração de 100 mg/mL (material/meio de cultura 

α-MEM), durante 24 h, a 37ºC em atmosfera de 5% de CO2. O sobrenadante 

formado pelo meio de cultura e os produtos de degradação dos materiais teste 

(denominado de extrato) foi filtrado e utilizado nos ensaios de teste de viabilidade 

celular.  

 

A viabilidade celular para cada material foi determinada utilizando-se 

células do tipo F-OST (osteoblastos maduros de fêmur de camundongo)91 numa 

concentração de 8 X 103 células por poço, que foram expostas a 200 µL do 

extrato de cada material durante 24 horas. Após este período o reagente 

marcador Prestoblue foi adicionado e incubado por 30 minutos a 37ºC. Os meios 

de cultura contendo os extratos e reagentes foram então removidos para 

análises. O marcador das células na ausência dos extratos dos materiais testes 

(meio de cultura padrão α-MEM) foi considerado como controle negativo (100%), 

enquanto para o controle positivo foi utilizado dodecil sulfato de sódio (SDS 1%, 

surfactante aniônico que ocasiona a lise celular). Na análise estatística do ensaio 

de viabilidade celular as médias e desvio padrão foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e pos-test de Dunnett considerando diferenças significativas 

se p<0,001.  
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8. RESULTADOS 
 

 

8.1 ADSORÇÃO nHA-VANCO 

 

Para os testes de adsorção nHA-VANCO, testamos concentrações 

que variaram de 0,15% até 2%. Com o intuito de diminuir viés de estimação das 

estatísticas devido aos valores extremos, de todas as séries de resultados foram 

excluídos 30% dos dados com maiores valores, o que representou 1 a 3 

observações retiradas de cada grupo de experimento. A Tabela 1 mostra as 

principais estatísticas da quantidade de massa adsorvida para cada 

concentração, desconsiderando os valores extremos. O DRX e análise por FTIR 

do pó da nHA antes e após a associação com vancomicina não apresentaram 

nenhuma diferença em relação aos padrões, indicando que a presença do 

antibiótico não modificou as características do fosfato de cálcio carreador. 

Tabela 1: Principais estatísticas da quantidade de massa adsorvida para cada 
concentração 
 

Concentração de 
VANCO (%) 

Massa adsorvida 

média 

(µg VANCO / mg 

nHA) 

Desvio padrão da 

massa Adsorvida 

CV 

0,15 1,1 1,3 1,14 

0,25 0,9 0,4 0,44 

0,35 26,9 6,7 0,25 

0,5 32,3 10,7 0,33 

0,75 98,9 8,9 0,09 

1 81,3 24,0 0,29 

1,25 151,4 8,5 0,06 

1,5 150,6 23,7 0,16 

1,75 151,1 26,0 0,17 

2 132,8 25,7 0,19 
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A figura 1 traz a dispersão das médias da massa adsorvida para cada 

concentração, as barras vão de desvio padrão. A curva exibida na figura 1 mostra 

que a quantidade de massa adsorvida média segue uma tendência crescente à 

medida que cresce a concentração de vancomicina, mas é observada uma 

estabilização da massa adsorvida média a partir da concentração de 1,25% de 

vancomicina. Ou seja, os resultados sugerem que a partir de 1,25% não há um 

ganho significativo na quantidade de vancomicina adsorvida, o teste de Kruskall 

Wallis não acusa diferença significativa entre as quantidades de vancomicina 

adsorvidas das quatro últimas concentrações testadas (p-valor=0,334). 

Considerando a média de massa adsorvida como quesito na escolha da 

concentração ideal, as concentrações eletivas são 1,25%; 1,75% e 1,5%, que 

apresentaram nesta ordem, as maiores médias. 

 

 
Figura 1: Quantidade de massa adsorvida média para cada concentração de 

VANCO 

 
A partir da concentração de 1,25%, não houve uma maior adsorção 

de massa média da vancomicina (Ver tabela 1), portanto optou-se pela 

concentração de 1,25% para a obtenção dos compostos de 1 a 4, e com isso 

teremos uma redução da quantidade de antibiótico utilizado. 
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8.2 TESTE DE VIABILIDADE CELULAR 

Na figura 2, temos um gráfico apresentando os testes de viabilidade 

celular realizados com os compostos de nHA tratadas com soluções de 

vancomicina a 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0%. A viabilidade celular para cada 

composto foi realizada utilizando-se células do tipo F-OST91. O controle positivo 

(C+) foi realizado com SDS 1%. O composto de 0,5% apresentou uma 

viabilidade celular próxima a nHA pura. As outras três concentrações não 

apresentarem variação estatística significativa, e com níveis aceitáveis de 

viabilidade celular. 

 

 
Figura 2: Teste de viabilidade celular 

§ - sem diferença estatística 

 

8.3 TESTE DE DESSORÇÃO 

 

A figura 3 mostra a liberação da vancomicina nos compostos da nHA-

VANCO associado ao PCL e ao ALG, utilizando a concentração de vancomicina 

a 1,25% ao longo de 3 dias, o que também é mostrado na tabela 2. Vamos definir 

os compostos da seguinte forma: 

nHA-VANCO (composto 1) 

nHA–VANCO-PCL (composto 2) 
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nHA-VANCO-ALG (composto 3) 

nHA-VANCO-PCL-ALG (composto 4) 

 

Podemos observar uma liberação nos primeiros 10 minutos da 

dessorção nos compostos 1 e 2 em torno de 80%(ver tabela 2). Com 24 horas, 

o composto 4 teve uma grande liberação da vancomicina, chegando a liberar 

90% da vancomicina do composto. O composto 3 se manteve mais regular na 

liberação da vancomicina, e ao final de 03 dias, apenas 49,52% da vancomicina 

foi liberada (Ver figura 3 e tabela 2), atingindo 49,69% de liberação da 

vancomicina em 07 dias, estabilizando após esse período até 35 dias (ver tabela 

2) 

 

 

 
Figura 3: percentual da VANCO liberada ao longo do tempo 
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Ao final de 35 dias de dessorção, os compostos 1,2 e 4, liberaram 

respectivamente 97,60%; 97,17% e 90,13%, e o composto 3 liberou apenas 

50,91% (ver tabela 2) 

 

Tabela 2: Evolução percentual da liberação da VANCO 
 

        mg/10mL 

tempo 

% Dess 

 

Composto 1 

 

Composto 2 

 

Composto 3 

 

Composto 4 

10 min 78,33 79,44 18,21 23,03 

30 min 83,43 81,06 22,65 36,05 

2 h 77,74 83,58 23,06 43,05 

4 h 78,83 78,27 25,42 44,19 

1 d 76,98 80,19 47,16 90,27 

3 d 95,53 94,54 49,52 96,29 

7 d 97,32 96,69 49,69 97,53 

17 dias 97,47 97,03 50,22 98,03 

25 dias 97,60 97,17 50,49 98,37 

35 dias 97,60 97,17 50,91 99,13 

 
 

A massa inicial da vancomicina variou em cada composto para se 

manter a massa final do composto igual. Portanto, a massa inicial da 

vancomicina ficou da seguinte forma: 

Composto 1 nHA-VANCO – 15mg 

Composto 2 nHA–VANCO-PCL – 10mg 

Composto 3 nHA-VANCO-ALG – 8mg 

Composto 4 nHA-VANCO-PCL-ALG- 7mg 

 

Na figura 4, temos um gráfico da evolução temporal da dessorção da 

vancomicina, segundo sua massa. Mostrando que o composto 3, manteve ao 

longo dos 35 dias, uma menor taxa de liberação da massa da vancomicina. 
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LIBERAÇÃO DA VANCO (MASSA) 

 
Figura 4: Liberação da massa da VANCO ao longo do tempo 

 

8.4 CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA 

 

Na tabela 3 e na figura 5, temos a avaliação do MIC de cada 

composto, a partir de um dia até o trigésimo quinto dia. O composto 1 e 3, 

apresentaram uma evolução do MIC semelhante ao longo de todo o período 

estudado. O composto 2, apresentou um melhor MIC até o sétimo dia, e no 

vigésimo quinto dia se igualou aos outros três compostos. 

 

Tabela 3: MIC da VANCO em cada composto ao longo do tempo (dias) 
 

 Composto 1 

£ (mg/mL) 

Composto 2 

£ (mg/mL) 

Composto 3 

£ (mg/mL) 

Composto 4 

£ (mg/mL) 

Inicial 0,012 0,012 0,049 0,012 

1 D 3,1 0,8 3,1 3,1 

3 D 3,1 0,8 3,1 3,1 

7 D 6,3 3,1 6,3 12,5 

17 D 6,3 6,3 6,3 12,5 

25 D 12,5 12,5 12,5 12,5 

35 D 12,5 12,5 12,5 12,5 
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Figura 5: MIC da VANCO ao longo do tempo (dias) 

 
 
 
 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

INICIAL 1 DIA 3 DIA 7 DIA 17 DIA 25 DIA

M
IC

 (m
g/

m
L)

TEMPO EM DIAS

MIC DA VANCO

COMPOSTO 1 COMPOSTO 2 COMPOSTO 3 COMPOSTO 4



 42 

9. DISCUSSÃO 

 
A osteomielite é uma patologia que ainda apresenta grande limitação 

em seu tratamento, por levar a um longo período de internação, com uso 

prolongado do antibiótico venoso, sendo um tratamento de alto custo, passível 

de causar danos a outros sistemas do organismo do paciente, secundário a 

utilização prolongada e em altas doses de antibiótico. Com o intuito de reduzir 

custo, tempo de internação e redução dos efeitos colaterais do uso 

prolongado e em altas doses do antibiótico venoso, idealizamos um composto 

que pudesse ser utilizado diretamente na infecção óssea. 

 

Há muitos anos, o PMMA é utilizado associado a um antibiótico, para 

tratar osteomielite. Klemm12,36 em 1979, criou o colar de gentamicina, e 

passou a utilizar no espaço morto criado após o desbridamento da infecção 

óssea, obtendo a cura da osteomielite em 91,4% dos casos. Além da 

gentamicina, outros antibióticos passaram a ser associados ao PMMA, como 

a vancomicina, tobramicina e a cefazolina, por serem eles estáveis ao calor, 

hidrofílicos, com baixo potencial alergênico e com espectro adequado a 

bactéria esperada35. Essa mistura de PMMA com antibiótico é feita em escala 

industrial, como espaçadores ou colares que são comercializados ou 

misturado pelo próprio cirurgião no centro cirúrgico. Como exemplo dos 

preparados industrialmente temos o Septopal(Merck GmbH, Darmstadt, 

Germany; Biomet GmbH, Berlin, Germany)38,39,o Palacos (Merck KGaA, 

Darmstadt, Germany), utilizado principalmente no continente Europeu, e o 

Simplex P (Howmedica, Rutherford, N.J.), utilizado nos Estados Unidos da 

América e no Reino Unido25. Essa opção apresenta algumas desvantagens. 

Uma delas se deve ao fato de necessitar de um segundo tempo cirúrgico para 

a sua retirada, por não ser bioabsorvível. Uma outra desvantagem seria o fato 

do PMMA ser denso, com baixa porosidade, que não permite a proliferação 

celular, vascularização e difusão de nutrientes entre as células, restringindo a 

liberação apenas do antibiótico que está em sua superfície, deixando retido 

todo o antibiótico em seu interior35,92. Por esse motivo, fomos estimulados a 

criar um material que pudesse ao mesmo tempo carrear um antibiótico para 

combater a infecção e também funcionasse como um enxerto ósseo para 
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preencher o espaço morto criado no desbridamento cirúrgico, e dessa forma 

tratar a infecção em apenas um tempo cirúrgico. 

 

Vários carreadores estão sendo testados e desenvolvidos com o 

objetivo de tratar a infecção óssea em um único tempo cirúrgico. Huang et 

al.50 em sua pesquisa sobre a cinética e a conversão dos biovidros de Sílica 

(45S5) e de Boro em HA mostrou que o biovidro de Sílica é parcialmente 

convertido em HA após 70 dias, enquanto o biovidro de Boro é totalmente 

convertido em HA em 04 dias. Os substitutos ósseos cerâmicos, são uma 

outra opção como carreadores, os quais podemos citar como exemplo a HA 

e o tricálcio fosfato (que é a fase amorfa da HA). A escolha da HA neste 

estudo, ocorreu devido semelhança química com o componente inorgânico da 

matriz óssea. 

  

A HA em nanoescala é semelhante a estrutura arquitetônica do tecido 

ósseo natural, que também é nanoestruturado63,64. Portanto, a estrutura 

porótica da nHA permite a proliferação celular, vascularização e difusão de 

nutrientes, favorecendo a uma maior adesão celular59, podendo ser utilizada 

na ortopedia como um carreador de antibiótico e substituto ósseo. A aplicação 

da nanotecnologia na ortopedia, produzindo carreadores e substitutos ósseos, 

é uma nova fronteira que se abriu na ciência com materiais inovadores que 

imitam a complexa estrutura do tecido ósseo natural, que possui dimensões 

nanométricas. A porosidade da nHA torna disponível a maior parte do 

antibiótico adsorvido, o que não ocorre no PMMA, que não libera o antibiótico 

preso no seu interior35, além de existirem evidências na literatura que a 

deposição ou mineralização mais rápida de tecidos, como o osso, é possível 

quando em contato com partículas em nanoescala, em oposição a partículas 

de tamanho micrométrico47. Hasegawa et al.65 realizaram um estudo in vitro, 

comparando a adsorção entre a nHA com a HA não nanométrica. Os 

resultados apontaram uma maior adsorção e uma liberação mais gradual do 

antibiótico quando associado a uma nHA. 

 

Vários antibióticos já foram associados a HA, como no estudo 

elaborado por Stigter et al.68, onde foram associados diferentes antibióticos, 
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como a gentamicina, tobramicina, amoxacilina, cefalotina e a vancomicina, à 

implantes de titânio revestidos de HA, para avaliar a liberação e a eficácia de 

cada antibiótico. No presente estudo optamos pela vancomicina por se tratar 

de um antibiótico termo estável, hidrofílico, bastante eficaz contra o S. aureus, 

que é a bactéria presente na maioria das osteomielites1,33,34. Vários estudos 

já mostraram a sua boa interação associada a biomateriais de fosfato de 

cálcio. Obadia et al.44 em um estudo in vitro, mostraram que a vancomicina 

permanecia biologicamente ativa após a sua associação com o fosfato de 

cálcio. Jiang et al.66 associaram a vancomicina a nHA, para tratar a 

osteomielite crônica da tíbia de 45 coelhos inoculados com cepas de S. aureus 

meticilina resistentes. Após 03 semanas da inoculação, a osteomielite foi 

confirmada através de sinais radiográficos com evidência de destruição óssea 

em todos os animais. Os coelhos foram separados em 03 grupos, sendo o 

grupo 1(n=5, grupo branco) tratado apenas com o desbridamento, o grupo 

2(n=20, controle) com desbridamento e implantação da nHA sem o antibiótico, 

e o grupo 3(n=20) tratado com o desbridamento e com a nHA associada ao 

antibiótico. Os resultados demonstraram que os grânulos utilizados no grupo 

3 liberaram altos níveis do antibiótico durante um período prolongado, 

estimularam a reconstrução do osso novo e proporcionaram uma efetiva 

atividade antimicrobiana local. 

 

Existe uma divergência muito grande na literatura, em relação a qual 

concentração da vancomicina a ser associada ao carreador. Makarov et al.69 

em sua pesquisa in vitro onde associou a vancomicina ao b-TCP, utilizou a 

concentração de 1%, já Schnieders et al.70 ao associar a vancomicina ao PCL 

e ao fosfato de cálcio utilizou a concentração de 20% na solução de 

vancomicina. Kankilic et al.71 estudaram in vitro uma associação de poli-1-

poliacido lático+b-TCP com vancomicina a 8%. Makarov et al.72 em um outro 

estudo associou a vancomicina a 4% de concentração ao PCL e a cerâmica 

de fosfato de cálcio. 

 

Portanto, para chegarmos a melhor concentração da vancomicina 

para ser associada a nHA, testamos várias concentrações, que variou de 

0,15% até 2%. A isoterma de adsorção foi atingida na concentração de 1,25%, 
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mantendo-se estável nas concentrações maiores. Nas concentrações de 

1,25%; 1,50% e 1,75% não houve diferença significativa da massa adsorvida, 

porém a quantidade do antibiótico utilizada foi aumentando de uma 

concentração para outra. A concentração escolhida foi a de 1,25%, pois nas 

concentrações de 1,50% e 1,75% gasta-se mais antibiótico na produção do 

composto, não adsorvendo uma maior massa do mesmo, gerando um 

desperdício. 

 

Jiang et al.66 em sua pesquisa in vitro associando a VANCO com a 

nHA, utilizou 160 mg de VANCO para cada 01 g da nHA. Em nossa pesquisa, 

concluímos que a melhor quantidade de VANCO para cada 01g do carreador 

foi de 151,4 mg. Porém, Jiang et al. fizeram uma mistura do pó da VANCO 

com o pó da nHA, não criando nenhuma interação química. Em nosso estudo 

realizamos uma associação dos produtos através da mistura da nHA com uma 

solução da VANCO, incorporando o fármaco através da adsorção, onde 

acreditamos que fará diferença em um futuro estudo in vitro utilizando o nosso 

composto. 

 

Realizamos a avaliação biológica (teste de viabilidade celular) in vitro 

seguindo o protocolo da ISO-10993-5/200990 testando os materiais de nHA 

tratados com solução aquosa de vancomicina a 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0%; 

sendo que a viabilidade de cada material foi determinada utilizando-se células 

do tipo F-OST91. O composto de 0,5%, apresentou a melhor viabilidade celular 

de todos os compostos estudados sendo próxima a nHA pura, porém 

carreando uma massa da VANCO muito menor em relação aos demais. Para 

reduzirmos o tempo e o custo da pesquisa, não realizamos o teste de 

viabilidade celular da concentração de 1,25% por estar localizada no intervalo 

entre as concentrações estudadas de 1,0%, 1,5% e de 2,0%, que 

apresentaram níveis aceitáveis de viabilidade celular, sem variação estatística 

significativa entre elas. Estes resultados corroboram para a definição da 

concentração de 1,25% como a mais indicada para a associação com nHA. 

 

A utilização apenas da nHA-VANCO, não se mostrou eficaz em 

relação a dessorção, pois nos testes realizados, praticamente 80% do 
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antibiótico foi liberado nos primeiros 10 minutos. O que criaria um nível inicial 

elevado, mas não mantido do mesmo no meio, sendo provavelmente 

insuficiente para o tratamento da osteomielite, onde precisamos da presença 

do antibiótico no local por um tempo maior, aumentando a eficácia do 

tratamento. Hornyák et al.85, através de um estudo in vitro, mostraram que três 

antibióticos distintos (amoxicilina, ciprofiloxacina e vancomicina), quando 

associados ao enxerto ósseo de cabeça de fêmur humano liofilizado, foram 

liberados integralmente no meio em 48h, porém quando associados ao 

alginato de sódio, essa liberação ocorreu de forma mais lenta e regulada. A 

partir deste ponto do estudo, passamos a associar moduladores, com o intuito 

de regular a liberação da vancomicina, para tornar possível a manutenção de 

um nível estável do antibiótico no meio por um período mais longo. Essa 

liberação gradual e prolongada é fundamental para mantermos um nível 

terapêutico adequado, tornando-se um forte aliado no tratamento da 

osteomielite. 

 

Vários produtos são utilizados com o intuito de regular a liberação de 

antibiótico. Em nossa pesquisa, utilizamos o PCL e o ALG. O PCL é um 

poliéster sintético, biocompatível e de baixo custo, já o ALG é um biopolímero 

encontrado em algas marinhas, sendo normalmente extraído de algas 

marrons e facilmente modificado em qualquer forma, como hidrogéis, 

microesferas, microcápsulas, esponjas, espumas e fibras, o que facilita o seu 

uso na engenharia de tecidos74, além de já ter se mostrado ser biocompatível, 

baixa toxicidade e de baixo custo por ser facilmente encontrado na natureza79. 

Zhou et al.78 realizaram um estudo in vitro estudando um sistema de liberação 

de fármacos, utilizando o ALG e a CS, concluindo que o dispositivo estudado 

é um sistema eficaz de liberação de fármaco. Hornyák et al.85 mostraram in 

vitro que é possível uma liberação sustentada do antibiótico de um enxerto 

ósseo, utilizando-se a cobertura do composto com ALG. 

 

Fang et al76 em 2012, publicaram um estudo in vitro, pesquisando a 

liberação da vancomicina em um composto de CS+b-TCP associando o PCL 

com 03 concentrações distintas do PCL (1,25%; 2,5% e 5%), e o grupo 

controle sem o PCL. Esse estudo mostrou uma liberação muito rápida nas 
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primeiras 24h no grupo controle e na concentração de 1,25% do PCL. A 

concentração de 2,5% apresentou o melhor resultado, com um plateau de 

liberação do décimo quarto ao trigésimo dia. 

 

Além da definição da concentração ideal da vancomicina associada a 

nHA, no presente estudo, associamos a nHA-VANCO (a 1,25%) aos 

polímeros ALG e PCL. Com isso, formamos compostos que denominamos de 

composto 1 (nHA-VANCO), composto 2 (nHA-VANCO-PCL), composto 3 

(nHA-VANCO-ALG) e composto 4 (nHA-VANCO-PCL-ALG). A massa inicial 

da vancomicina variou em cada composto, sendo de 15mg no composto 1, 10 

mg no 2, 8 mg no 3 e 7 mg no 4. Essa associação foi feita, buscando regular 

a saída do antibiótico do composto. Com os 04 compostos formados, 

passamos a fazer o teste da dessorção. 

 

No teste de dessorção, ocorreu uma liberação bastante significativa 

nos primeiros dez minutos nos compostos 1 e 2, liberando praticamente 80% 

da vancomicina associada. O composto 3, apresentou uma liberação mais 

equilibrada dentre todos os compostos testados, e ao final de 35 dias, apenas 

50% da vancomicina foi liberada. O composto 4 manteve um equilíbrio até 4 

horas do teste, e com 24 horas, já havia liberado 90%. 

 

Utilizamos a abreviatura MIC para se referir ao termo concentração 

inibitória mínima, pois na língua inglesa o termo equivalente é minimum 

inhibitory concentrations, e na prática médica diária, os resultados são 

apresentados como MIC. Na avaliação temporal para determinação do MIC, 

foram utilizadas cepas de S. aureus (ATCC 25923), que é uma cepa utilizada 

em vários estudos que utilizam o S. aureus, como foi a pesquisa realizada por 

Jiang et al.66 onde estudou–se o tratamento da osteomielite crônica em 

coelhos com o uso da nHA-VANCO. O S. aureus foi escolhido por ser a 

bactéria que ocorre com maior frequência nas osteomielites1,12,18.  

 

O teste foi feito ao longo de 35 dias. A leitura feita no primeiro e no 

terceiro dia foram semelhantes, mostrando os quatro compostos com uma 

atividade satisfatória, porém nessas duas leituras, o composto 2 foi o mais 
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eficiente. No sétimo dia os compostos 1 e 3, apresentavam uma leitura de 6,3 

mg/mL e o composto 4 de 12,5 mg/mL, enquanto que o composto 2 uma 

leitura de 3,1 mg/mL, mostrando-se ainda efetivo. No décimo sétimo dia, os 

compostos 1, 2 e 3 se equipararam com 6,3 mg/mL e o 4 manteve-se com 

12,5 mg/mL. Nas leituras do vigésimo quinto dia e o trigésimo quinto dia, todos 

os compostos apresentaram um MIC elevado de 12, mg/mL. Acreditamos que 

o composto 2 apresentou um melhor resultado em relação ao MIC por carrear 

uma maior quantidade de massa da VANCO, quando comparado com os 

compostos 3 e 4, e por ter uma melhor regulação da liberação do fármaco, 

quando comparado ao composto 1. 

 

Muito tem se estudado em relação ao uso do antibiótico local em 

feridas cirúrgicas, não só em relação a profilaxia, mas também em relação ao 

tratamento de infecção pós-operatória. Recentemente, Thompson et al.32 

publicou um estudo coorte retrospectivo de paciente tratados cirurgicamente 

para escoliose de inicio precoce no período entre 2010 a 2016, mostrando 

melhores resultados no grupo que utilizou o antibiótico local na ferida 

cirúrgica. 

 

O presente estudo indica que é possível produzir um revestimento de 

antibiótico com métodos físico-químicos, utilizando biopolímeros que podem 

modificar a cinética de liberação dos mesmos.  

 

Esse composto poderá ter um papel fundamental no tratamento da 

osteomielite, carreando o antibiótico no local da infecção, liberando-o 

gradativamente por um tempo prolongado e mantendo níveis terapêuticos. 

Dessa forma, esse composto poderá reduzir o tempo de internação, 

complicações relacionadas ao uso sistêmico e em altas doses do antibiótico, 

levando a um aumento da chance de cura da infecção.  

 

A maioria dos sistemas associando carreadores à fármacos para o 

tratamento de osteomielite, ainda estão em fase conceitual, sendo testados 

em laboratórios. Nossa pesquisa apresenta dados preliminares, e mais 
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estudos in vitro e in vivo devem ser realizados, com o objetivo de se criar um 

sistema ideal de preenchimento ósseo com liberação de antibiótico. 
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 10. CONCLUSÕES 
 

Nas condições do estudo in vitro concluímos que: 

 

- Os estudos de adsorção de vancomicina na nHA demostraram que a 

concentração do antibiótico mais eficiente para maximizar a associação com 

carreador foi de 1,25%. 

 

- Experimentos de biocompatibilidade indicaram que a nHA associada à 

vancomicina apresentaram citocompatibilidade. 

 

- A associação de nHA com vancomicina demonstrou uma cinética de liberação 

do antibiótico elevada nos primeiros minutos, sendo importante a associação 

com biopolímeros para aprimorar as propriedades físico-químicas deste 

composto, especialmente o alginato de sódio. 

 

- A associação nHA com vancomicina apresentou atividade no controle do 

crescimento da cultura do S. aureus, que é o principal patógeno de osteomielite. 
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12. ANEXO 

12.1 PROTOCOLO DE PEDIDO DE DEPÓSITO DE PATENTE JUNTO AO 

INPI                                                                                             
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12.2 DEPOSITANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

12.3 INVENTORES 

 


