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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar as propriedades físico-

químicas e a citotoxicidade de hidroxiapatitas modificadas pela incorporação de 

diferentes metais. Foram produzidas pela via úmida pós não sinterizados de 

hidroxiapatita (HA) e apatita contendo 5% de Pb, Sr, V, Co, Zn, Fe, Cu, Mg e esferas 

de HA e apatita com 1% de Pb, Sr, Co, Zn, Fe, Cu, Mg. Estes foram caracterizados 

por Difração de Raios X (DRX), Espectroscopia do Infra-vermelho por transformada 

de Fourier (FTIR), Absorção atômica (AA), ICP, Dissolução em DMEM e Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Extratos da HA e das apatitas modificadas com 1 e 

5% de metal foram obtidos de acordo com a norma ISO 10993 5-12. A citotoxicidade 

das apatitas modificadas com 5% de metal foi determinada em função da 

quantificação do número de células, enquanto os das metalopatitas modificadas com 

1% de metal foi realizada utilizando um kit para determinação da redução do XTT e 

incorporação de vermelho neutro e cristal violeta. Para avaliar a adesão de 4 e 24 

horas de osteoblastos, foram usadas pastilhas (14 x 1mm de espessura) para avaliar 

a relação célula-biomateriais, assim as células aderidas foram quantificadas em 

câmara de Neubauer; pastilhas submetidas ao mesmo tratamento foram 

processadas para microscopia eletrônica de varredura. A taxa de células em 

apoptose foi determinada usando kit de anexina V para as esferas de apatita 

modificadas com 1% de metal. As apatitas produzidas não apresentaram outras 

fases e mostraram-se cristalinas. CuHA, CoHA, MgHA e SrHA5% apresentaram 

evidente solubilização em DMEM da mesma maneira que CuHA, CoHA, MgHA, 

ZnHA, PbHA e SrHA1%. Os discos de apatita não sinterizadas mostraram menor 

rugosidade que os de apatita contendo alginato e sinterizadas. Nas apatitas 

contendo 5% dos elementos Sr, V, Co e Fe não houve espraiamento mesmo após 

24h; nas apatitas 1% não se observou espraiamento celular mesmo após 24 horas. 

Em relação ao mecanismo de morte celular por apoptose foi possível avaliar que 
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CuHA1% e ZnHA1% foram as que apresentaram menor percentagem de apoptose 

em oposição à CoHA1% e MgHA1%. Podemos concluir que é possível obter as 

apatitas modificadas com metais a 5 e 1% cristalinas e livres de outras fases, mas a 

concentração real dos metais presentes não corresponde ao teoricamente proposto. 

A substituição das apatitas por metais modifica a toxicidade da hidroxiapatita e sua 

biocompatibilidade.  

Palavras chaves: biomateriais, citotoxicidade, apatitas, testes in vitro 
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ABSTRACT 

This work intended to evaluate the physical-chemical properties and in 

vitro of apatites modified by the incorporation of different metals. They were 

produced by the wet via and powders not sinterized of hydroxyapatite (HA) and 

apatite containing 5% of Pb, Sr, V, Co, Zn, Fe, Cu, Mg and spheres of HA and 

apatite with 1% of Pb, Sr, Co, Zn, Fe, Cu, Mg, were characterized by X Rays 

diffraction, Fourier Transformed Infrared Fluorescence, atomic absorption, ICP, 

dissolution in DMEM and scanning electron microscopy (SEM). Extracts of the HA 

and of the apatites modified with 1 and 5% of metal were obtained according to the 

ISO 10993 5-12. To cytotoxicity of the apatites modified with 5% of metal was 

determined in function of the cells number, while the cytotoxicity of metal apatites 

modified with 1% of metal was carried out utilizing a kit for determination of the 

reduction of the XTT and incorporation of neutral red and crystal violet. Discs (14 x 

1mm of thickness) were utilized for evaluate the relation cell-biomaterials and, after 4 

and 24 of the osteoblasts seeding the adhered cells were quantified in Neubauer’s 

chamber; discs containing cells were submitted to SEM. The rate of cells in apoptosis 

was determined by anexine V kit for the spheres of apatite modified with 1% of metal. 

The apatites produced did not presented other phase and showed itself crystalline. 

CuHA, CoHA, MgHA and SrHA5% presented evident dissolution in DMEM; CuHA, 

CoHA, MgHA, ZnHA, PbHA and SrHA1% also showed dissolution in DMEM. The 

disks of apatite not sinterized showed minor roughness than the sinterized apatite 

containing alginate. Sr, V, Co and FeHA 5% showed no spreading even after 24h 

after seeding; onto 1% apatites disks the same was observed after 24 hours. 

Regarding the mechanism of cellular death by apoptose was possible to evaluate 

that CuHA1% and ZnHA1% presented minor percentage of apoptotic cells in 

opposition to the Co and MgHA1%. In conclusion it was possible to obtain the 

crystalline and free of other phases metal modified apatites up to 1 and 5%, but the 

real concentration of the present metals does not correspond upon theoretically 

proposing. The substitution of the apatites by metals modifies its toxicity in vitro. 

Keywords: biomaterials, cytotoxicity, apatite, in vitro tests 

 

 

 



 23 



 24 

1 INTRODUÇÃO 

A demanda por materiais que substituam estruturas do corpo humano tem 

crescido nos últimos anos devido a fatores como o aumento da população e, em 

números absolutos, de doenças congênitas, o aumento da população idosa e maior 

número de trauma decorrente do adensamento populacional nas cidades. 

Considerando a variabilidade de aplicações é fácil constatar a carência de um 

biomaterial que atenda de maneira precisa todos os casos de reparação óssea. A 

experiência atual mostra que associando diversas propriedades, como ocorre com a 

Bioengenharia de Tecidos e a Medicina Regenerativa, teríamos a possibilidade de 

construir uma alternativa terapêutica capaz de enfrentar os desafios atuais. 

Um dos principais tipos de biomateriais utilizados para substituir 

estruturas ósseas é a cerâmica derivada da apatita, seja de origem biológica ou 

sintética. Para que estes possam ser aplicados clinicamente com segurança são 

necessários diversos ensaios in vitro (SANOSH, 2009).    Além disso os ensaios de 

citotoxicidade fornecem  respostas diretas a variáveis fechadas e específicas o que 

nos ensaios in vivo as variáveis se interpõe, desta maneira avaliar a toxicidade se 

torna facilitada e rápida quando usa-se ensaios de citotoxicidade em cultura celular.
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Na avaliação da citotoxicidade há uma grande variedade de metodologias 

disponíveis para a avaliação da citotoxicidade. Além disso, na mesma metodologia 

existem variações que acarretam dificuldades na análise comparativa dos materiais, 

prejudicando a decisão de escolha do biomaterial pelos profissionais e gerentes de 

saúde do sistema privado e governamental. Neste sentido, a utilização de protocolos 

normalizados permite a imediata comparação de resultados e produtos, minimizando 

os vieses inerentes dos procedimentos laboratoriais. Dentre eles pode-se citar a 

análise de citotoxicidade como o descrito na norma ISO (International Organization 

for Standardization) 10993 parte 5. 

Neste contexto, as normalizações da ISO representam um mecanismo 

seguro e importante para a caracterização de materiais sob o ponto de vista físico-

químico, mecânico e biológico. Especificamente com relação à citotoxicidade de 

materiais, a ISO 10993-parte 5 permite a avaliação de dispositivos e materiais 

médicos. É válido destacar que esta normatização não é a única existente, a ASTM 

(American Society for Testing and Materials) também é usada. 

A cultura de células está inserida como um subtipo de cultura de tecido, e 

se diferencia da cultura de órgãos, pois na primeira há a propagação de células 

dispersas tanto em suspensão como em monocamadas sobre um substrato 

adequado como um plástico, geralmente o poliestireno, enquanto que no cultivo de 

órgãos pode-se manter pequenos fragmentos de tecidos ou órgãos completos in 

vitro (FRESHNEY, 2005). 

Desta maneira, experimentos com células em cultura representam uma 

importante ferramenta para se caracterizar os eventos que possibilitam identificar as 

bases genéticas e os processos fenotípicos que estão envolvidos na transformação 

celular, e comparar o comportamento coletivo de linhagens celulares normais e 

cancerosas (VILELA et al., 2003). Além disso, pode-se avaliar o grau de 
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citotoxicidade de biomateriais através da aplicação de testes estabelecidos (DOS 

SANTOS et al., 2002). Outras vantagens de se utilizar testes in vitro estão 

relacionadas à garantia de demonstrar uma maior segurança em relação aos 

biomateriais que são diretamente estudados in vivo. 

Sabe-se que biocerâmicas baseadas em fosfato de cálcio têm sido 

usadas no tratamento de perdas ósseas tanto na odontologia como na medicina, 

particularmente ortopedia e neurocirurgia. As vantagens das biocerâmicas se 

devem, principalmente, às suas propriedades de biocompatibilidade, fácil 

manipulação e adaptação nos defeitos ósseos (DOS SANTOS et al, 2002).  

A hidroxiapatita (HA), uma das principais biocerâmicas, é amplamente 

citada na literatura por suas propriedades de osseointegração, apesar de ainda 

apresentar algumas limitações (LANGSTAFF et. al., 2001) relacionadas à 

insatisfatória resistência mecânica (AOKI, 1994). Além disso, sabe-se que as 

hidroxiapatitas sintéticas podem funcionar como reservatórios de minerais, 

favorecendo a formação óssea, sendo consideradas por vários autores como 

materiais bioativos. As mesmas não causam resposta inflamatória exacerbada ou 

indesejada, além de não serem antigênicas e nem carcinogênicas (NOVAES Jr et 

al., 2002). 

Uma forma de se alterar propriedades estruturais da hidroxiapatita se dá 

pela incorporação de cátions bivalentes magnésio e zinco (Mg2+ e Zn2+) e trivalentes 

lantânio, ítrio, írnio e bismuto (La3+, Y3+, In3+, e Bi3+) (WEBSTER et al., 2004). 

Atualmente, há um interesse em se estudar os efeitos destas hidroxiapatitas 

substituídas nos tecidos, em particular o tecido ósseo. 

Além disso, é sabido que diversos metais participam ativamente de 

diversas reações que ocorrem a todo instante no organismo humano, podendo atuar 

como co-fatores de várias enzimas, participando efetivamente de reações químicas 
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vitais como o Fe na formação da hemoglobina e o Mg nos processos de 

mineralização - formação e crescimento de cristais de hidroxiapatita, além do próprio 

cálcio que modifica as propriedades da hidroxiapatita pela sua composição  

(ERGUN, et al., 2002; CREEDON, 2001; KANNAN, 2005). A deficiência de Mg tem 

sido associada a fatores de risco na osteoporose em humanos (KANNAN, 2005).  

O efeito de metais nos organismos é dependente da concentração, como 

se observa no acúmulo do alumínio (presente em muitas ligas de próteses 

ortopédicas) que inibe a mineralização óssea pela diminuição da formação da 

hidroxiapatita in vitro; tem-se sugerido que o Al possa interferir na proliferação de 

células estromais da medula, como fibroblastos, e osteoblasto de calvária 

(GOODMAN et al., 1996). Outro exemplo é o acúmulo de cádmio afetando as 

células epiteliais do intestino com repercussões nas células ósseas, possivelmente 

via interferência na hidroxilação da 25-hidroxivitamina D3 e inibindo a proteinases 

que atuam no pró-colágeno C (HOJIMA et al, 1994) diminui os níveis de cálcio no 

tecido ósseo, além de causar efeitos efeitos renais (KJELLSTROM, 1992).  

É válido dizer que diversos dos efeitos destes metais estão diretamente 

ligados á dose presente como por exemplo o Zn, que embora seja um elemento 

traço do organismo, em doses elevadas causa efeitos tóxicos ao organismo, da 

mesma forma que a maioria dos metais. Outra particularidade é que estes metais 

podem ser inseridos na rede cristalina da hidroxiapatita da mesma maneira que a 

própria HA pode agir como captadora ou removedora de metais no meio ambiente 

(MAVROPOULOS, 1999). 

Uma das vantagens de se usar a cultura celular para avaliar citotoxicidade 

de determinados biomateriais é o maior controle das condições experimentais em 

relação a testes in vivo. Além disso, os experimentos são de replicação mais fácil, 

com melhor controle do pH, temperatura, osmolaridade, controle de hormônios e 
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concentração de nutrientes (FRESHNEY, 2002). Desta maneira, para iniciar um 

projeto que visa escolher um biomaterial que não seja citotóxico em determinadas 

concentrações específicas, é necessário tomar como ponto de partida testes in vitro. 

Entretanto, é válido ressaltar que os testes in vitro não substituem os ensaios in vivo 

e pré-clínicos e clínicos, mas são fundamentais e essenciais para uma varredura 

inicial e para a avaliação de mecanismos celulares e moleculares de resposta ao 

contato com os biomateriais.  

Este trabalho objetiva a caracterização físico-química, avaliação da 

citoxicidade, adesão inicial e indicador de morte celular (apoptose) de apatitas 

incorporadas com diferentes metais. 
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2- REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Biomateriais para enxertos ósseos 

As definições de biomateriais podem ser apresentadas de diferentes 

maneiras e em geral estão interligadas à interface com os sistemas biológicos 

relacionado a avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função 

do corpo e, assim a incorporação de novas definições e conceitos está diretamente 

relacionada a evolução dos biomateriais (AMARAL, 2003) 

Pode-se dizer que a evolução dos biomateriais ocorreu em 3 gerações. 

Inicialmente buscava-se apenas preencher as partes perdidas de ossos e dentes 

desenvolvida a partir de 1961. Em seguida, após a performance dos biomateriais da 

primeira geração serem comprovadas, partiu-se para a busca daqueles que tenham 

um tempo de duração maior e que sejam melhor adaptados à vida prolongada no 

ambiente corpóreo (desenvolvimento de dispositivos bioativos que iniciou-se nos 

anos 70). Desta maneira, esta segunda geração de biomateriais imita os tecidos do 

corpo e provê a base para procedimentos cirúrgicos melhorados e com inovação 

industrial. Recentemente, uma nova geração de biomateriais inteligentes foi proposta
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   e projetada para aplicações na engenharia de tecidos bem como para atuar como sistema 

para a liberação de drogas, metais, fatores de crescimento, por exemplo,  representando a 

atualidade (MATSUI, 1996). 

Os biomateriais buscavam inicialmente propriedades de resistência 

mecânica e durabilidade, e desejava-se que os mesmos fossem inertes. Com o passar dos 

anos, foi observada a importância de outro aspecto: a biocompatibilidade. O termo bioativo 

primeiramente foi usado para definir certas composições de vidros desenvolvidas nos anos 

60 e 70, quando se descobriu que os mesmos produziam uma camada reativa na sua 

superfície, formando uma ligação com o tecido ósseo (HENCH et al., 1971). Nessa linha, 

definiu-se material bioativo como aquele “que retorna uma resposta específica na sua 

interface, resultando na formação de uma ligação entre os tecidos e o material” (HENCH et 

al, 1980, HENCH et al, 1998). 

Atualmente afirma-se que materiais que formam uma ligação com tecidos ósseos 

desenvolvem uma camada em sua superfície que é diferente daquela existente 

anteriormente ao implante. Tal superfície bioativa é formada por uma camada de fosfato de 

cálcio, e está presente na superfície de todos os materiais cerâmicos bioativos (HENCH, 

1980, DAVIES e BALDAN, 1997). 

Os materiais utilizados para preenchimento de defeitos ósseos devem 

apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos vivos 

hospedeiros para estimular uma resposta adequada dos mesmos (PRADO da SILVA 

et al). As propriedades topográficas de superfície devem ser consideradas ao fabricar 

esses biomateriais (MEYER et al., 2005), pois a forma tridimensional do material afeta 

a reação dos osteoblastos. Entretanto, a relação desses parâmetros no efeito na 
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adsorção de proteínas é complexa e ainda não completamente entendida. Esses 

biomateriais podem ser classificados como                                 osteocondutores, 

osteogênicos, osteopromotores e osteoindutores, de acordo com a sua atuação no 

sistema biológico. 

Os materiais osteocondutores permitem a formação de tecido ósseo em 

sua superfície, conduzindo a osteogênese da borda para o centro do defeito, atuando 

como arcabouço para a regeneração do tecido ósseo perdido (CARVALHO et al., 

2004). Na osteoindução, o biomaterial promove a diferenciação de células 

progenitoras em osteoblastos ativos, como é o exemplo das proteínas morfogenéticas 

ósseas (BMP). Tanto os materiais osteocondutores quanto os osteoindutores são 

usados a fim de estimular a osteogênese no organismo (LINDHE et al., 2005). 

A complexidade do tecido ósseo exige, dentro dos princípios da 

regeneração tecidual, características e propriedades específicas dos biomateriais que 

permitam a viabilidade do processo regenerativo, de modo a atender as exigências 

físicas transferidas ao sistema músculo-esquelético pelo conjunto de suas funções.  

Desta forma, os princípios biológicos necessários, como estrutura de 

sustentação tri-dimensional com resistência mecânica, solubilização compatível, 

similaridade físico-química, meio de deposição e adesão de substâncias sinalizadoras 

e células com potencial de regeneração tecidual, precisam estar presentes e 

associados a uma capacidade de estímulo angiogênico e, claro, também de 

biocompatibilidade (GARRIDO et al., 2004). 

1.1.1 Hidroxiapatita (HA)  

É o componente inorgânico do tecido ósseo, possui a fórmula estequiométrica 

Ca10(PO4)6(OH)2, cuja razão Ca/P é de 1,67, e permite substituições de seus radicais. A 
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substituição mais comum ocorre na posição do íon cálcio. No organismo a estrutura da 

hidroxiapatita ocorre de maneira não estequiométrica com diverso tipos de substituição, 

sendo denominada genericamente de apatitas. 

As apatitas constituem-se um biomaterial devido a sua biocompatibilidade, 

bioatividade e capacidade de ser moldada a fim de obter forma e tamanho apropriados. 

Desta maneira, esta biocerâmica possui um grande potencial de uso nas aplicações nas 

quais se objetivam as substituições ósseas. Podem apresentar-se na forma densa ou 

porosa, mas possuem limitações de uso devido a sua fragilidade e baixa resistência à 

fratura não sendo indicada nos casos que exigem alto carregamento de forças 

(BOUSLAMA, 2009). 

A hidroxiapatita está presente na natureza e pode ser sintetizada e obtida 

através de métodos de síntese laboratoriais. A mineralização biomórfica é o nome dado ao 

estudo da técnica que produz materiais com morfologia e estrutura semelhantes ao 

encontrados naturalmente na natureza (TONG-XIANG FAN, 2009). Desta maneira, o 

estudo dos biomateriais, incluindo a hidroxiapatita pode abranger um foco de obtenção da 

matéria prima extraída da natureza até a obtenção desses materiais na forma sintética. 

1.2 Apatitas sintéticas 

O conceito e a razão do uso das apatitas sintéticas fica melhor elucidado quando 

o método de obtenção é compreendido. É importante saber como o pó de hidroxiapatita foi 

obtido e processado. Por exemplo, para a obtenção de apatitas substituídas deve-se definir 

a proporção Ca+metal/P, sendo usualmente mantida a razão 1,67 presente na 

hidroxiapatita. É Possível se obter apatitas com magnésio variando esta constante de 1,62 

+ 0,05 (o que corresponderia a 5% de magnésio) e da mesma maneira 1,58 +0,09 (o que 

corresponderia a 9% de magnésio) (KANNAN, S. et al., 2005). 
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Sabe-se que quanto maior a deficiência de cálcio nas apatitas maior será a tendência de 

formar outra fase por decomposição ao se elevar a temperatura acima de 7000C em 

média. Após a produção das apatitas é fundamental se avaliar a presença de outras 

fases cristalinas. 

1.2.1 Elementos traços do organismo e metais pesados 

Recentemente, várias descobertas e numerosos refinamentos em técnicas 

analíticas tem aumentado substancialmente o conhecimento do papel de elementos 

traços na saúde humana. Sabe-se que os elementos traços podem tornar-se limitantes 

não somente por causa de deficiências ambientais, mas também por causa de 

desequilíbrios em dietas que no passado tinham sido aceitas como adequadas (WHO; 

FÁVARO, 2000). Desta maneira, Underwood define 26 elementos como essenciais ao 

ser humano. Na faixa de gramas/100g de produto, os seguintes elementos: C, H, N, O, P, 

Ca, S, Cl, K, Mg e Na; na faixa de mg g-1 e ng g-1 os elementos: Fe, I, Zn, Se, Mn, Cu, Cr, 

Mo, Co, Ni, F, Sn, Si, V e As.  

Esses elementos estão relacionados à saúde humana e às doenças, uma vez 

que sua deficiência ou excesso podem induzir mudanças fisiológicas nos indivíduos 

(Tabela 1). 

A expressão "metais pesados", mesmo sendo comumente usada, não é muito 

bem definida, podendo-se utilizar como sinônimos, "metais traços", "elementos traços", 

"micronutrientes", "micro-elementos", entre outros. Designa-se metal pesado o grupo de 

elementos que ocorrem em sistemas naturais em pequenas concentrações e apresentam 

densidade igual ou acima de 5 g cm-3 (ADRIANO, 1986; POVINELLI, 1987, EGREJA 

FILHO, 1993; DUARTE e PASQUAL, 2000). 
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As fontes mais comuns de metais pesados no ambiente são fertilizantes, 

pesticidas, combustão de carvão e óleo, emissões veiculares, mineração, fundição, 

refinamento e incineração de resíduos urbanos e industriais. Cerca de 95% de Hg; 90% de 

Cd; 33% de Pb e 27% de Zn são perdidos na forma de gases e particulados quando 

queimados (TAVARES & CARVALHO, 1992; EGREJA FILHO, 1993). 

Dos metais pesados de interesse na contaminação ambiental e na saúde 

ocupacional envolvendo o organismo humano, os mais importantes são o chumbo, 

mercúrio, cádmio e o arsênio.  

O chumbo é um elemento tóxico e ocorre como contaminante ambiental devido 

seu largo emprego na indústria extrativista, petrolífera, de acumuladores, tintas e corantes, 

de cerâmica e bélica. A população urbana defronta-se com este problema devido à 

constante emissão por veículos automotores, pelas indústrias, ou ainda pela ingestão de 

alimentos sólidos e líquidos contaminados (LARINI,1987; NRIAGU, 1988; DUARTE e 

PASQUAL, 2000). Além disso, é contaminante do ambiente de distribuição universal, sendo 

encontrado na água, alimentos e diversos locais de trabalho sendo absorvido pelas vias 

digestiva e respiratória. A partir da circulação, se distribui nos tecidos moles, sendo 

posteriormente levado aos ossos (85%), onde se deposita e de onde volta lentamente à 

circulação e aos tecidos moles. 

Tabela 1. Principais efeitos dos diferentes metais no organismo humano (na mineralização 

dos ossos e na deficiência no organismo)  
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Metal Efeito na mineralização 
do osso 

Participação no processo de 
mineralização 

Efeitos da deficiência do metal 
no organismo 

Mg Significante impacto no processo de 

mineralização (WEBSTER, 2001; FONTES, 
2007) 

Influência na formação dos cristais de 

apatitas durante o processo de 
mineralização (CREEDON, 1999, KANNAN, 
2005), coordena a reação de síntese de ATP 

a partir de ADP 

A deficiência de Mg nos ossos humanos 

tem sido um dos fatores de risco para o 
desenvolvimento de osteoporose (RUDE, 
1998; KANNAN, 2005) 

Fe Sua carência induz ao estresse oxidativo 
interferindo negativamente nos processos 

de mineralização (BRADLEY, 1997) 

Sua presença tem sugerido participação no 
metabolismo ósseo (UNFER, 2006) 

Anemia ferropriva. retardo de crescimento e 
atraso puberal, a carência pode participar 

do processo de osteoporose (UNFER, 2006) 

Zn O sistema imunológico é afetado, logo 
apresenta efeito no desenvolvimento e 
crescimento ósseo (WEBSTER, 2004) 

Integridade do epitélio e ossos, reprodução 
e crescimento (BOGLIOLO, 2009) 

Retardo na maturação sexual pois o Zn é 
cofator das polimerases de RNA e DNA. 
Participa do metabolismo de ácidos graxos, 

integridade das membranas das hemácias, 
síntese DNA, metabolismo da proteína, 
(BOGLIOLO, 2009 ) 

Cu Representativo efeito na integridade do 
esqueleto 

(BOGLIOLO, 2009) 

Como tem papel na maturação do colágeno 
e da elastina, sua deficiência afeta a 

integridade do esqueleto (BOGLIOLO, 2009) 

Aumento de triglicerídeos, fosfolipídeos e 
colesterol no plasma (BOGLIOLO, 2009) 

 

Co É potencialmente tóxica, entretanto é 
facilmente eliminado do organismo 

(BOGLIOLO, 1998) 

Em altas concentrações  podem provocar 
vasculites alérgicas (BOGLIOLO, 1998) 

Sua falta altera a reação em que o Fe 
também participa (BOGLIOLO, 1998) 

 

Sr  Associado ao uso nas soluções de diálise 
em pacientes que fazem hemodiálise, 
causando toxicidade interferindo na 

mineralização óssea. (ROCHA, 2004) 

 

 

 

Baixas concentrações (dieta com estrôncio < 
4g/L), pode ocasionar aumento da taxa de 
formação óssea e da densidade óssea 

trabecular (ROCHA, 2004) 

Por outro lado, uma dieta com altas doses 
de estrôncio (> 4g/L) pode causar 
hipocalcemia pela inibição da síntese da 

1,25 dihidroxivitamina D e da absorção 
intestinal do cálcio, afetando o metabolismo 
ósseo (ROCHA, 2004) 

Pb Causa toxicidade interferindo na 
mineralização óssea. (ROCHA, 2004) 

 

Pode interferir na mineralização óssea 
(ROCHA, 2004) 

 

Não possui efeitos de deficiência, 
entretanto em altas [ ] provocam lesões e 

manifestações de intoxicação denominadas 
saturnismo (BOGLIOLO, 1998). 
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O mecanismo patogenético das lesões produzidas pelo chumbo relaciona-se à sua 

capacidade de se combinar com proteínas, alterando-lhes a estrutura terciária e, portanto, sua 

função. As principais lesões e manifestações de intoxicação pelo chumbo são denominadas 

saturnismo (BOGLIOLO, 1998). 

O arsênio também pode se acumular nos ossos, mas não de forma significativa como o 

chumbo. 

1.2.2 Incorporação de metais nas apatitas 

Investigações sobre a capacidade da HA em incorporar íons de metais pesados 

divalentes em sua estrutura a partir de soluções aquosas e efluentes contaminados pode ser 

decorrente de um mecanismo de troca iônica entre os cátions da solução e os íons cálcio (Ca2+) 

presentes na rede cristalina de apatitas. Esta propriedade despertou grande interesse na área 

ambiental, pois a HA poderia ser utilizada como material suporte para incorporação de íons de 

metais pesados em esgotos e efluentes industriais contaminados. 

Durante as investigações sobre as propriedades superficiais da hidroxiapatita verificou-

se que íons cálcio e de outros metais em solução aquosa são fortemente sorvidos por sua 

superfície, e que este comportamento não seria simplesmente devido a um mecanismo de troca 

iônica entre os cátions da solução e os íons Ca2+ das hidroxiapatitas (Suzuki et al., 1981). Esta 

propriedade despertou grande interesse na área ambiental, pois a hidroxiapatita poderia ser 

utilizada como imobilizadora de íons poluentes em esgotos e na indústria. 

A possibilidade de empregar as apatitas como um novo trocador catiônico para o 

tratamento de cátions metálicos em solução aquosa foi bastante estudada (Suzuki et al, 

1981, 1982, 1984). Através do método de coluna e de batelada verificou-se que a 

hidroxiapatita sintética tem maior seletividade por cátions metálicos como Pb2+ , Mn2+, Co2+ 

e Cu2+, com a seguinte eficiência de sorção: Pb2+ > Cu2+ > Mn2+> Co2+. O íon Pb2+ foi 
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rapidamente removido pela hidroxiapatita, sugerindo ser ela, hidroxiapatita, um ótimo 

capturador de íons Pb2+. A seletividade da HA por cátions metálicos foi explicada 

considerando-se o raio iônico e a eletronegatividade dos íons. LE GEROS et al. (1984) 

relataram que cátions com raio iônico maior que o do cálcio, poderiam ser incorporados na 

estrutura da apatita mais facilmente dos que os de menor raio iônico. Isto resulta em uma 

expansão dos parâmetros de rede a e c e num maior volume da célula unitária. A 

substituição do cálcio por um cátion menor, por exemplo, o cobre (raio iônico igual a 0.68 

Å), resulta na contração dos parâmetros a e c e redução no volume da célula unitária (Vc)        

(MAVROPOULOS, 1999) 

1.3 Caracterização físico-química das apatitas 

1.3.1 Análise por Difração dos Raios-X (DRX) 

A técnica de Difração de Raios X tem sido amplamente utilizada para a 

determinação de fases cristalinas em materiais cerâmicos. Isto se deve ao fato de que ao 

incidir um feixe de raios X em um cristal, o mesmo interage com os átomos presentes, 

originando o fenômeno de difração. A difração de raios X ocorre segundo a Lei de Bragg, a 

qual estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que a 

originaram (característicos para cada fase cristalina):  

 Lei de Bragg:  

   

 Onde, n: número inteiro 

 λ: comprimento de onda dos raios X incidentes 

 d: distância interplanar 

                                         

          nλ = 2d sen θ   
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 θ: ângulo de difração 

Dentre as vantagens da técnica de Difração de Raios X para a caracterização de 

fases, destacam-se a simplicidade e rapidez do método e a confiabilidade dos resultados 

obtidos (ALBERS, 2002). 

O fenômeno de Difração ocorre devido ao fato de a radiação de Raios-X possuir 

um comprimento de onda da mesma ordem de grandeza das distâncias interplanares 

existentes nas células unitárias dos cristais. Dessa forma, a radiação atravessa os retículos 

cristalinos e produz uma figura de difração que, dependendo do tipo de célula unitária e da 

imersão desta célula, existirá uma determinada disposição de picos (pontos de Máximo) no 

difratograma obtido do material (SMART e MOORE, 1995). 

1.3.2 Análise por ICP 

ICP é a abreviatura de inductively coupled plasma, uma técnica que permite 

identificar e quantificar rapidamente elementos químicos numa amostra, sendo muito 

importante no estudo de biomateriais, fornecendo a quantidade real dos elementos 

metálicos usados na substituição das apatitas. 

1.3.3 Análise por espectroscopia de infravermelho por transformada de 

fourier (FTIR) 

Esta técnica é utilizada para a identificação de grupos funcionais pela comparação do 

modo vibracional de um material padrão. Quando essas moléculas são expostas a radiação 

com energia semelhante à correspondente a essas vibrações (radiação infravermelha), as 

moléculas podem alterar o seu estado de vibração (excitação), e ocorre a absorção da 

radiação correspondente à diferença de energia entre o estado inicial e o estado excitado. 

Para a análise de apatitas utiliza-se a região que se estende de 4000 a 400 cm-1 

correspondente à radiação infravermelha, utilizando neste caso a transformada de Fourier. 
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A importância de se aplicar esta técnica em biomateriais deve-se à 

possibilidade de identificação de grupos funcionais pela comparação do modo vibracional 

dos materiais. Além disso, permite identificar algumas substituições importantes ou 

alterações na composição das apatitas. Pode-se diferenciar a substituição dos grupos OH- 

e (PO4)
-3 pelos grupos (CO3)

-2 por meio da presença das bandas de absorção 

característica (ELLIOT, 1994), principais grupos funcionais encontradas nas apatitas e 

seus respectivos comprimentos de onda no espectro de infravermelho (ELLIOT, 1994; 

LIMA, 2008). 

1.3.4 Análise por absorção atômica (AA) 

A espectrometria de absorção atômica (AA) revolucionou a determinação de 

elementos metálicos durante as décadas de 1950 e 1960. Esta técnica, que consiste na 

introdução de uma solução da amostra num atomizador, através de um sistema de 

nebulização, foi desenvolvida e proposta no início dos anos 50 por Alan Walsh cujo 

princípio está descrito no modelo abaixo (RIBEIRO, 2002; GHISI, 2007). 

A configuração mais estável de um átomo é denominada “estado fundamental” e 

representa forma como este é comumente encontrado no estado gasoso. Se uma 

determinada quantidade de energia é aplicada sobre o átomo e esta é absorvida, um dos 

elétrons mais externos será promovido a um nível energético superior, levando o átomo a 

uma configuração energética menos estável denominada “estado excitado” (Figura 1). Uma 

vez que esta configuração é instável, o átomo retorna imediatamente para o “estado 

fundamental”, liberando a energia absorvida sob a forma de luz. Esses dois processos 

(absorção e emissão de luz) são explorados, com fins analíticos, através das técnicas de 

Emissão Atômica e Absorção Atômica.   
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Átomos no “estado fundamental” são capazes de absorver energia luminosa de um 

comprimento de onda específico, alcançando um “estado excitado”.  

 

 

                   Figura 1. Esquema básico do princípio de absorção atômica 

Aumentando-se o número de átomos presentes no caminho ótico pode-se 

aumentar a   quantidade de radiação absorvida. Medindo-se a variação da quantidade de luz 

transmitida, pode-se realizar uma determinação quantitativa do analito presente. Na técnica 

de absorção atômica, fontes especiais de luz conjugadas com sistemas eficientes de seleção 

de comprimentos de onda permitem a determinação específica de elementos. Na absorção 

atômica, a única função da chama é converter o aerossol da amostra em vapor atômico, que 

pode então absorver a luz proveniente de uma fonte primária. A quantidade de radiação 

absorvida está relacionada com a concentração do elemento de interesse na solução. Desta 

maneira, cada elemento tem um número de elétrons associados com seu núcleo.  

Esta técnica é bastante usada por permitir detecção de determinados metais 

presentes em soluções e é bastante conveniente por ser uma alternativa simples, rápida, 

sensível e de baixo custo em relação a outros métodos (SUSSULINI, 2006). 

1.4 Avaliação da citotoxicidade – norma ISO 10993-5 

Para avaliar a citotoxicidade de biomateriais, é desejável seguir protocolos 

normalizados a fim de garantir a melhor comparação de resultados. Uma maneira segura e 

confiável está descrita na Norma ISO 10993-5 onde são propostos diferentes caminhos para 

avaliação da citotoxicidade de biomateriais. Assim consegue-se caracterizar biologicamente o 

comportamento do material em contato com as células. 
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Para a realização dos ensaios in vitro é necessário o cultivo celular em laboratório onde 

as células são mantidas incubadas durante determinado período a 370C, em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar e o meio de cultura trocado periodicamente, dependo do tipo 

celular estudado (DOS SANTOS, 2009). O método do contato indireto tem sido empregado para 

avaliar a citotoxicidade de biomateriais e, para tanto,1 o material é incubado em meio de cultura 

fresco por 24 horas a 370C, o qual será denominado de extrato puro. O extrato puro e suas 

diluições seriadas serão aplicados às células em cultura por 24 a 48 horas, sendo a viabilidade das 

mesmas avaliada por diversos métodos (NEAMNARK et al, 2006). 

1.4.1.1 Métodos para determinação da citotoxicidade  

A avaliação de citotoxicidade pode ser feita através de ensaios qualitativos ou 

quantitativos. Os ensaios qualitativos consistem na avaliação da morfologia através de descrição ou 

atribuição de escores. Os quantitativos caracterizam-se pela quantificação do número de células e 

quantificação de parâmetros relacionados à atividade celular após a exposição ao agente teste . 

A realização de um único ensaio não é suficiente para se avaliar a citocompatibilidade de 

um determinado material. Um dos testes rotineiramente usados a fim de determinar a citotoxicidade 

é a contagem de células viáveis, determinadas, entre outros métodos, pela exclusão do azul de 

tripan. De forma complementar são usados métodos colorimétricos como “CellTiter-Blue” (Promega 

Biosciences, Inc., Madison, WI) o qual é capaz de aferir a habilidade que as células viáveis tem de 

converter a resazurina em um produto final fluorescente, a “resorufin” (BRANT et al., 2006).  

Muito difundido é a redução do MTT (3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium 

bromide) a azul de formazana e a captação de vermelho neutro (TAKAMORI, 2004). O primeiro se 

baseia na capacidade que a enzima succinato desidrogenase (presente na mitocôndrias de células 

viáveis) tem de converter o sal de MTT, hidrossolúvel e de cor amarelada, em cristais de 

formazana, insolúveis e de cor azul escura, o qual se acumula no citoplasma das células viáveis e 
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indica o metabolismo da mitocôndria (ROEHM et al, 1991; KRIEGER, 2006; WEYE et al., 2006; 

VAJRABHAYA. L., 2006).. 

Alguns autores defendem que redução do MTT é diretamente proporcional ao número de 

células presentes (DENIZOT e LANG, 1986, NEAMNARK, 2006), contudo já se demonstrou que 

nem sempre essa relação se mantém (TAKAMORI, 2004).  

Outro teste de viabilidade celular utilizado é o da captação de vermelho neutro 

desenvolvido por Borenfreund e Babich (1988) que se baseia na captação do vermelho neutro, um 

corante fracamente catiônico, pelos lisossomos de células viáveis. Trata-se de um teste 

colorimétrico que avalia a intensidade de vermelho neutro incorporado e posteriormente extraído 

dos lisossomos viáveis, a qual é diretamente proporcional ao número de células viáveis 

(TAKAMORI, 2004). 

É possível monitorar a proliferação das células na presença de agentes mitogênicos, 

toxicos ou nutrientes essenciais por meio do cristal violeta. É um método simples, rápido e acurado 

no qual o cristal violeta cora a cromatina, pois se liga eletrostaticamente a proteínas nucleares. Foi 

descrito em 1844 por Hans Christian Gram e é bastante usado na Microbiologia a fim de diferenciar 

bactérias Gram positivas (+) das negativas (-).  

Em relação a avaliação da adesão celular, a avaliação inicial é obtida pela quantificação 

de células e análise no MEV. Os vieses inerentes da quantificação celular deste ensaio são os 

mesmos da quantificação nos ensaios de citotoxicidade. 

1.5 Avaliação de mecanismos de morte celular 

A informação que se pode retirar dos ensaios de viabilidade sobre os estados fisiológicos 

das células é limitada a dois níveis extremos de atividade metabólica: o saudável, presente em 

células viáveis com capacidade para se dividirem e o correspondente à morte celular. Contudo, 
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células que se encontrem num estado fisiológico intermédio entre o metabolicamente ativo e a 

morte celular podem não ser contabilizadas. 

Numa população celular nem todas se encontram no mesmo estado metabólico e 

fisiológico. Detectar as várias sub-populações presentes na cultura pode fornecer informações mais 

detalhadas sobre os complexos eventos resultantes da interação célula material. Uma metodologia 

para se aferir este parâmetro é a citometria de fluxo que permite a avaliação da heterogeneidade 

de culturas à escala da célula individual, não ignorando outras ferramentas importantes tais como a 

microscopia de fluorescência e confocal e a análise de imagem (PORTER et al., 1996). Desta 

forma, dados “discretos” representando sub-populações diferentes podem fornecer uma “imagem” 

mais detalhada e real da complexidade e heterogeneidade que ocorrem num determinado processo 

biológico (PORTER et al., 1996; RIESEBERG et al., 2001).  

Diversos corantes descritos na literatura, dentre eles o corante fluorescente brometo de 

etídio (BE), são capazes de atravessar uma membrana polarizada, porém só se ligam às cadeias 

de DNA quando a célula não possui um sistema de transporte ativo não específico (MIDGLEY, 

1987). O iodeto de propídio (IP) também se liga às cadeias do DNA, mas não consegue atravessar 

uma membrana citoplasmática saudável. A utilização da mistura destes corantes permite a 

diferenciação dos seguintes estados metabólicos funcionais: células saudáveis (com capacidade 

para se dividirem), “vitais”, intactas e permeabilizadas. Acredita-se que quando uma célula se 

encontra sob stress, alguns dos sistemas de transporte ativo são afetados (células “vitais”), 

seguindo-se a despolarização da membrana citoplasmática (células intactas) e, mais tarde, a sua 

permeabilização (mortas). Células sem a membrana citoplasmática intacta não conseguem manter 

ou gerar o gradiente potencial eletroquímico que origina o potencial de membrana. Além disso, a 

sua estrutura interna, não estando protegida por uma membrana citoplasmática intacta, encontra-se 

livremente exposta ao meio ambiente, pelo que estas células acabarão por se decompor. Todas 
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estas etapas conduzem à morte celular (NEBE-VON-CARON e BADLEY, 1995; HEWITT e NEBE-

VON-CARON 2001; SILVA, 2006). 

É assim possível diferenciar o estado fisiológico de uma célula individual, para além do 

clássico e estrito conceito de viabilidade, baseado no funcionamento de alguns sistemas de 

transporte ativo, ou na presença ou ausência da membrana citoplasmática intacta e polarizada 

(HEWITT et al., 1999a, NEBE-VON-CARON et al., 2000; SILVA, 2006). 

O termo apoptose, “morte celular programada”, foi proposto em 1964 para designar a 

forma de morte não acidental. Em 1972, Kerr, Wyllie e Currie sugeriram o termo apoptose para 

indicar esse tipo de morte celular. A apoptose é um processo que ocorre naturalmente no 

organismo e possui importância na manutenção do desenvolvimento dos seres vivos, sendo 

importante para eliminar células com a viabilidade comprometida. Durante a apoptose, a célula 

sofre alterações morfológicas características desse tipo de morte celular. Tais alterações incluem a 

retração da célula, perda de aderência com a matriz extracelular e células vizinhas, condensação 

da cromatina, fragmentação de DNA e formação dos corpos apoptóticos (GRIVICICH, 2007). 

Muitas são as moléculas envolvidas no controle das vias de ativação da apoptose, dentre estas, as 

proteínas anti-apoptóticas e pró-apoptóticas, além das caspases. São também exemplos de morte 

celular a autólise, mitose catastrófica e senescência. 
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2- HIPÓTESE 

A substituição de metais na estrutura das hidroxiapatitas modifica suas 

propriedades biológicas. 
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3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto foi caracterizar as propriedades físico-

químicas e a citocompatibilidade de hidroxiapatitas modificadas pela incorporação 

de 5% e 1% de metais. 

3.1 Objetivos específicos 

 Caracterizar as propriedades físico-quimicas das apatitas 

modificadas 

 Determinar o grau de dissolução das apatitas modificadas 

 Avaliar a citotoxicidade das apatitas modificadas  

 Avaliar a interação inicial célula-apatitas modificadas 

 Investigar a ocorrência de morte celular por apoptose induzida por 

apatita modificada 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

No presente trabalho foram usados os seguinte materiais: 

 hidroxiapatita (HA) estequiométrica na forma de pó e esferas 

(controle); 

 hidroxiapatita modificada com Pb, Sr, V, Co, Zn, Fe, Cu, Mg na 

concentração de 5% na forma de pó;  

 hidroxiapatita modificada com Pb, Sr, Co, Zn, Fe, Cu, Mg na 

concentração de 1% na forma de esferas. 

Os biomateriais foram sintetizados e caracterizados quanto às 

propriedades físicas e químicas no CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas) 

sob a coordenação do Dr. Alexandre Malta Rossi. 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Preparo das amostras de HA e HA modificadas com 

metal 

4.2.1.1 Obtenção de HA (controle) e HA modificada com 5% de 

metais 

As sínteses das apatitas incorporadas com 5% de metais foram baseados 

no trabalho de NOUNAH (COSTA, 2004) que descreveu a síntese usando soluções 

de nitrato de cálcio e nitrato de magnésio (teores molares de magnésio de 0 a 15%) 

e fosfato dibásico de amônio. Foram preparadas soluções de nitrato de cálcio 

[Ca(NO3)2.4H2O] e nitrato do metal a ser adicionado [X(NO3)2] na concentração total 

de cátions de 0,2M. Utilizando uma bomba peristáltica com fluxo de 4,5 mL/min 

gotejou-se estas soluções isoladamente sobre uma solução de fosfato de amônio 

dibásico, (NH4)2HPO4, 1,2M, mantendo-se constante o pH = 9,0 com hidróxido de 

amônio (NH4OH), temperatura de 90º C e agitação utilizando-se um agitador 

mecânico. Após gotejamento a mistura permaneceu em digestão por 3 horas nas 

mesmas condições descritas acima, sendo em seguida filtrada em funil de Buckner e 

lavada por ressuspensão com água Milli-Q a 90º C até obter pH=7,0 na água de 

lavagem. O sólido obtido foi seco em estufa a 100º C por 24 horas, e peneirado, 

obtendo-se partículas menores que 210 micra. O material foi caracterizado por 

análise de difração de Raios-X e espectroscopia no infravermelho. 

4.2.1.2 Obtenção de esferas de HA (controle) e HA modificada com 

1% de metais 

As esferas foram obtidas através de uma solução contendo fosfato de 

cálcio acrescidos de 1% de metal e alginato de sódio no qual é gotejada numa 

solução de CaCl2 para a formação de esferas. Desta maneira, sabendo que o 
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componente do alginato é formado pela estrutura química de α -L-ácido gulurônico 

(G) + β -D-ácido manurônico (M) e que quando este entra em contato com a solução 

de CaCl2 (15:1) há a formação imediata de esferas pelo fato do grupo M não possuir 

atração pelo CaCl2. Em seguida, as esferas foram lavadas com água Milli-Q e secas 

em estufas a 1000C por 24 horas. Assim, após haver a formação das esferas, estas 

foram levadas ao forno e calcinadas a 7000C seguindo a rampa protocolada (CBPF), 

onde houve a queima do alginato e, finalmente, obteve-se como produto final as 

esferas de apatitas incorporadas com 1% de metal. Para isso, trabalhou-se com 7 

diferentes apatitas incorporadas com 1% de metais, além do controle (esfera de 

apatita). 

4.2.1.3 Obtenção de pastilhas HA incorporadas com 5% de metais 

As pastilhas foram produzidas em uma prensa hidráulica lubrificada com 

ácido oléico para a prensagem uniaxial usando um carregamento de 500kg sobre os 

pós de HA e HA modificada com 5% num diâmetro de aproximadamente 1 cm 

(Figura 2).  

Em seguida estas mesmas pastilhas foram passadas por 3 banhos de 

álcool isopropílico e secas por 24 horas em estufa a 500C, a fim de remover o 

possível resíduo do ácido oléico. As pastilhas usadas no teste de adesão e 

processadas para análise no MEV não sofreram qualquer processo de sinterização 

ou tratamento térmico específico. 
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Figura 2. Obtenção das pastilhas não sinterizadas incorporadas ou não com 5% de 

metais. (A) colocação dos pós, (B) colocação do bastão da matriz, (C) e (D) 

prensagem uniaxial-500Kg, (E) obtenção das pastilhas, (F) armazenagem. 

(COPPE/UFRJ) 
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4.2.1.4 Obtenção de pastilhas de alginato-hidroxiapatitas 

incorporadas com 1% de metais 

As pastilhas foram obtidas a partir dos mesmos materiais e condições 

utilizados na confecção das microesferas. Desta maneira, a mistura de HA 

(Labiomat/CBPF, Rio de Janeiro, RJ) e alginato de sódio (Fluka Biochemika, Buchs, 

Suíça) foi suspensa em água Milli-Q e homogeneizada vigorosamente numa relação 

de 15:1. Em seguida a mistura foi extruída e em seguida condensada em formas de 

pastilhas. Em seguidas foram tratadas termicamente numa rampa de aquecimento 

lento até atingir 7000C. As pastilhas obtidas ao final do processamento tinham 0,9 

cm de diâmetro e 0,2 cm de espessura. 

4.3 Caracterização Físico-química 

4.3.1 Avaliação por Difração de Raios X (DRX) 

Nesse trabalho buscou-se analisar os difratogramas obtidos fazendo 

comparações com padrões difratométricos de fases individuais disponíveis no 

JCPDS – Joint Committe of Powder Diffraction Standards, para os vários fosfatos de 

cálcio. As análises foram realizadas no CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas) no Laboratório de Cristalografia e Difração de Raios-X, com o difratômetro 

de pó Zeiss HZG4 usando radiação de CuKa (= 1,5418 Å) e varredura angular de 10 

– 100o com passo de 0,05/s. Para a análise as amostras foram levadas em forma de 

pó sobre uma lâmina para posterior leitura no aparelho. 

4.3.2 Avaliação por espectroscopia no infra-vermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) 

Neste trabalho, foram investigadas as possíveis alterações provocadas 

pelos metais na estrutura das apatitas. As amostras foram preparadas utilizando pós 

de apatita 5% não calcinado e esferas 1% calcinadas e trituradas obtidos no 
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Laboratório de Biomateriais do CBPF utilizando o espectrofotômetro por 

transformada de Fourier da Schimadzu, IR-Prestige 21 com detector DTGS KBr, 

separador de feixes de KBr . A análise foi feita por transmitância utilizando pastilhas 

com 1% de KBr na região mediana do infravermelho (4000 – 400 cm-1).  

4.3.3 Ensaio de dissolução 

Este método foi empregado para determinar por absorção atômica (AA) a 

presença dos elementos químicos presentes na apatita 5% e esferas de apatitas 1% 

após a exposição em meio de cultura (DMEM)  por 24 horas sem soro fetal bovino 

(SFB). A análise de AA foi realizada no CBPF com o equipamento Shimadzu modelo 

AA-6800. A amostra foi diluída em solução aquosa de 1% de lantânio e 2% de ácido 

nítrico para possibilitar a leitura no aparelho.  

4.4 Ensaios in vitro  

4.4.1 Células  

4.4.1.1 Fibroblastos  

Fibroblastos Balb/c 3T3 clone A31 constituem uma linhagem estabelecida 

de fibroblastos de embrião de camundongo (LORAGGI, 2006) proveniente da ATTC 

(American Type Culture Collection). Estas, foram cultivadas em garrafas contendo 

meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (Cultilab) a 370C em 

atmosfera com 5% de CO2. As células usadas nos testes se encontram no estágio 

de subconfluência. Para a retirada das células presentes nas garrafas utilizou-se 

soluções de BSS-CMF seguida de tripsina (TAKAMORI, 2004). 

A escolha deste tipo de células para os testes iniciais ocorreu por esta 

linhagem se mostrar adequada ao estudo de indutores de morte celular como 

agentes tóxicos, agentes oxidantes, metais pesados, luz ultravioleta e agentes 
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carcinogênicos (MURAKAMI, et al., 2003, SALMON et al., 2005, LEISER, et al., 

2006, ISO-10993-5). Destaca-se a alta velocidade de proliferação, eficiência de 

clonagem, a estabilidade do cariótipo e a manutenção das características após a 

criopreservação (LORAGGI, 2006), o que torna o ensaio de citotoxicidade mais 

controlado. 

Para avaliar a citotoxicidade dos biomateriais estas células foram 

plaqueadas nos ensaios dos pós de apatitas incorporadas com 5% de metais com 

uma relação de 30000 células/poço em placas de 24 poços e 10000 células/poço em 

placas com 96 poços para o ensaio de citotoxicidade das esferas de apatitas 

calcinadas contendo 1% de metais. Os controles usados foram fenol 2% (positivo) e 

Hidroxiapatita e hidroxiapatita obtida pelo método invertido (negativos) 

4.4.1.2 Osteoblastos FOST 

Células pré-osteoblásticas provenientes do fêmur de camundongo Balb/c 

- FOST (BALDUINO et al., 2005) foram gentilmente cedidas pelo Dr. Alex Balduíno 

(INTO – RJ). As células foram cultivadas em meio de cultura DMEM, suplementado 

com 10% SFB, 100 um/mL de penicilina e 100 µg/mL estreptomicina (GIBCO) a 

37oC e 5% de CO2. O meio foi trocado a cada 2-3 dias e as células confluentes 

foram subcultivadas por meio de tripsinização. Estas células foram usadas pra o 

ensaio de adesão das pastilhas de apatitas 5%. Neste ensaio as células foram 

plaqueadas sobre as pastilhas em placas de 24 poços, levadas a estufa por 15 

minutos. Após este período em cada poço foi acrescido 1mL de DMEM com 10% de 

SFB e após 4 e 24 horas as pastilhas contendo a células foram levadas a uma placa 

estéril de multiwell e submetidas a tripsinização e posterior quantificação, por outro 

lado as pastilhas reservadas a análise do MEV foram fixadas e em seguida foram 

submetidas ao protocolo do MEV. 



 60 

4.4.1.3 Osteoblastos humano  

Estas células foram usadas no ensaio de adesão das pastilhas de 

apatitas 1%. Foram caracterizadas e adquiridas no Banco de células do Rio de 

Janeiro (PABCAM) e cultivadas da mesma maneira descrita para as FOST descritas 

anteriormente. 

A escolha destas células foi devido ao fato de ser uma adesão inicial (4 e 

24 horas) em que a avaliação da adesão focal e espraiamento das células contribui 

para a avaliação morfológica. Além disso, ao usar uma linhagem osteoblástica 

conseguimos uma resposta mais direcionada e aproximada com o que ocorre de 

fato nos ensaios in vivo, uma vez que são as células de maior participação efetiva na 

interação célula x biomaterial. Para o ensaio de adesão foram plaqueadas 30000 

células na parte central de cada pastilha. 

4.4.1.4 Monócitos humano 

A separação de células mononucleares do sangue periférico é obtida 

através do gradiente Histopaque 1083. Foram coletados 10 mL de sangue periférico 

em tubo contendo anticoagulante (heparina). Este foi cuidadosamente depositado 

sobre 4 mL de Histopaque 1083 e centrifugado a 460g por 28 minutos em 

temperatura ambiente. Após a centrifugação as células mononucleares formam uma 

banda distinta na interface entre o gradiente e o soro. As células contidas na banda 

foram transferidas para outro tubo com o auxilio de uma pipeta, o volume foi 

completado com meio RPMI 1640 (GIBCO) para nova centrifugação a 360g por 10 

minutos a 40C. O precipitado formado foi ressuspenso em 1 mL de meio RPMI 1640 

(GIBCO) e as células foram quantificadas com líquido de Turk e câmara de 

Neubauer e semeadas na concentração de 2x106 células/mL em placas de 24 poços 

contendo uma lamínula no interior e incubadas a 37oC em estufa com atmosfera 
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contendo 5% de CO2 e saturada em água. Após 24h as células não aderentes foram 

retiradas e acrescentado novo meio RPMI 1640 10% SFB. As células ficaram em 

cultura durante seis dias para diferenciação em macrófagos, com o meio sendo 

trocado a cada dois dias. No ultimo dia de cultura foi acrescentado meio contendo 

1mg/mL de esferas de HA, CoHA, SrHA, ZnHA, PbHA, FeHA, MgHA e CuHA e 

grupo controle (sem esferas). Após 24h de incubação com o meio contendo as 

esferas, as lamínulas foram retiradas e avaliadas quanto à viabilidade celular por 

ensaio de apoptose com kit de Anexina V. 

4.4.2 Preparo do Extrato (ISO 10993-12) 

Os ensaios de citotoxicidade tanto dos pós de apatitas incorporadas com 

5% de metais, quanto para as esferas de apatitas incorporadas com 1% de metais, 

usaram o extrato puro (100%) que foi obtido pela incubação de 1 grama de cada 

amostra em 10mL de DMEM livre de soro fetal bovino (SFB), em incubadora com 

5% de CO2 a 37 oC por 24 horas. 

4.4.3 Ensaio de citotoxicidade 

4.4.3.1 Pó de metal apatita 

Fibroblastos Balb/c (3x104 células por poço) foram incubadas em placas 

de 24 poços em DMEM e SFB 10% a 370C e 5% CO2. Após 24 horas o meio de 

cultivo foi substituído pelo extrato puro e o SFB a foi acrescido de uma concentração 

final de 10% em relação ao extrato, em seguida as células incubadas por 24 horas. 

Em seguida, o meio foi removido, as células foram lavadas com PBS, tratadas com 

tripsina e coletadas para contagem em câmara de Neubauer após coloração com 

azul de Tripan. Os experimentos foram realizados 2 vezes em triplicata. 
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4.4.3.2 Esferas de metal apatita 

A citotoxicidade das esferas de apatita foram determinadas como descrito 

acima, exceto que os fibroblastos Balb/c (1x 104 células por poço) foram plaqueados 

em placas de 96 poços. Após tratamento nas mesmas condições acima, a 

viabilidade celular foi determinada utilizando-se o kit Cytotox (Xenometrix, 

Alemanha). 

4.4.4 Avaliação da viabilidade celular 

4.4.4.1 Contagem de células  

As células de cada poço foram removidas utilizando-se 300 L de tripsina 

0,25%. Para a inativação da tripsina foram adicionados 600 L de DMEM + 10% 

SFB sendo este volume transferido para um microtubo. Em seguida, o sobrenadante 

foi transferido para o respectivo microtubo, contendo 100 L de formol 37% filtrado 

para um volume final de 1000 L (SOGAYAR, 2002). Em seguida, uma alíquota de 

20 L foi transferida com auxílio de pipeta automática a fim de contar as células em 

câmara de Neubauer (Freshney, 2000).  

4.4.4.2 Confecção dos gráficos 

Os gráficos relacionados a citotoxicidade por contagem das apatitas a 5% 

e a citotoxicidade foram analisados pelo programa INSTAT e o gráfico foi plotado 

usando o GRAPHPAD PRISM. 

4.4.4.3 Kit In Citotox 

Após 24 horas de exposição das células ao extrato bruto das apatitias 

1%, a citotoxicidade foi avaliada utilizando um kit comercial (In Cytotox, Xenometrix, 

Germany) que permite a avaliação da citotoxicidade por 3 diferentes metodologias 

na mesma amostra: XTT, vermelho neutro (NR) e cristal violeta (CV). O XTT é 



 63 

baseado na capacidade das enzimas desidrogenases converterem o sal de 

tetrazolio XTT, amarelo e solúvel em água, em composto de formazana, de 

coloração laranja e insolúvel, que foi monitorada a 480nm (SCUDIERO et al., 1988) 

em um leitor de microplacas UV/Vis (PowerWave MS2, BioTek Instruments, USA). 

NR é um teste de viabilidade/sobrevivência baseado na habilidade de células vivas 

em incorporar o corante vermelho neutro em seus lisossomos, onde se acumula em 

células com membrana intacta (WINCKLER, 1974); a quantidade de corante 

incorporado foi monitorado a 540 nm. A incorporação de CV é um teste muito 

simples que avalia a densidade celular pela coloração do DNA; após eliminar o 

excesso de corante, a absorbância a 540 nm é proporcional à quantidade de células 

em cada poço da placa multipoços. A dosagem foi realizada em 3 momentos 

simultaneamente  utilizando o mesmo poço contendo as células para avaliação dos 

3 parâmetros. Assim a adição de XTT e posterior leitura foi seguida pela adição e 

leitura do NR e CV respectivamente. 

4.4.5 Ensaio de adesão – interação célula - material 

No estudo de adesão sobre pastilhas de apatitas incorporadas com 5% de 

metais foram plaqueadas 30000 células FOST na parte central de cada pastilha que 

se mantiveram imersas em meio de cultura (DMEM) com 10% de soro fetal bovino 

por 4 e 24 horas. Ao final destes períodos as amostras foram quantificadas a fim de 

se obter os gráficos de adesão 4 e 24 horas e, outras replicatas submetidas ao 

mesmo tratamento foram separadas para fixação e posteriormente submetidas ao 

processamento pelo Microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Nos ensaios com apatitas 1% foram usados 10000 de osteoblastos 

humanos sobre as pastilhas e mantidos em DMEM suplementado com 10% de SFB 
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a 37 oC e 5% de CO2 por 4 e 24 horas. Ao final destes períodos as amostras foram 

processadas para análise por MEV. 

4.4.5.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Ao final do período de adesão de 4 e 24 horas, as pastilhas foram 

removidas levadas para uma nova placa, em seguida as células fixadas em solução 

de glutaraldeído tamponado em tampão cacodilato 0,1M, pH 7.3, a 2,5% por 24 

horas. Após esta etapa as células foram lavadas duas vezes em solução tampão de 

cacodilato 0,1M. Em seguida passaram por desidratação seguindo uma sequência 

de solução alcoólica em água tridestilada (MilliQ) de 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 

95% e 100% (em seqüência de 2 vezes). Após esta fase as pastilhas com as células 

aderidas foram imersas em solução de hexiametilsilazine-etanol absoluto (50%/50%) 

e em seguida foram tratadas com hexametilsilazana e deixadas secar por 24 horas a 

fim de serem metalizadas com liga de ouro-paládio, para depois serem observadas 

no MEV a 15 Kv. 

4.4.6 Ensaio de apoptose 

Os macrófagos humanos obtidos e preparados como descrito 

anteriormente foram utilizados para o ensaio de apoptose. O experimento foi 

realizado em duplicata, as lamínulas foram tratadas com o kit Anexina V-FITC 

ApoScreenTM (Souther Biotech, Birmingham, USA) para detecção de apoptose. Para 

isso, o tampão fornecido no kit foi diluído 10x em água bidestilada (178µl do tampão 

em 1780µL de água bidestilada) 9µL de anexina V e 9µL de iodeto de propídeo 

(100µL em cada lamínula). A reação permaneceu por 1 minuto ao abrigo da luz e em 

seguida as lamínulas foram lavadas 2x em PBS e montadas com PBS-glicerina em 

lâminas de vidro para posterior visualização em Microscópio de Fluorescência. 



 65 

4.5 Análise estatística 

As médias e desvio-padrão dos dados foram calculados e utilizados para 

a avaliação da normalidade (Kolmogov-Smirnof e Teste de Bartree). Os dados foram 

submetidos à análise de variância a um critério e comparados pelo teste de múltipla 

comparação de Dunnett. Os gráficos foram confeccionados no Graph Prism versão 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 



 67 

5 RESULTADOS 

5.1 Apatitas incorporadas com 5% de metais 

5.1.1 Caracterização Físico-química 

Obteve-se pela técnica de Difração de Raios X (DRX), os Difratogramas 

para a hidroxiapatita e apatitas modificadas com 5% de chumbo, cobalto, cobre, 

estrôncio, ferro, zinco, magnésio e vanádio (Figura 3), utilizando-se os pós das 

apatitas não calcinadas.  

Os Difratogramas mostraram que as apatitas modificadas com os metais, 

exceto Cu e Co, não apresentaram alteração na posição relativa dos picos 

característicos da HA, exceto a ferro-apatita que sugere apresentar outra fase. 

Na análise por FTIR (Figura 4) das apatitas incorporadas com 5% de 

diferentes metais foi possível identificar a presença dos picos característicos da HA, 

como as bandas de absorção da OH- (3570), PO4
-3 (1092, 1037, 961, 603) e CO3

-2 

(LIMA, 2008). 
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Figura 3. Difratograma da hidroxiapatita (controle) e das apatitas modificadas com 

5% de: chumbo, cobalto, cobre, estrôncio, ferro, zinco, magnésio e vanádio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Espectro de infra-vermelho da hidroxiapatita e das apatitas modificadas 

com 5% de magnésio, cobre, estrôncio, zinco, vanádio, chumbo, ferro e cobalto. 
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A incorporação dos diferentes metais foi comprovada também por 

microscopia eletrônica de varredura acoplada ao sistema EDS (Figuras 5, 6 e 7). 

 

 

 

 

Figura 5. Espectro de EDS na imagem de MEV da HA (Zeiss, Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Eletrônica Aplicada, COPPE-UFRJ). A voltagem de aceleração foi de 

15 kV e aumento de 200x. 
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Figura 6. Espectro de EDS na imagem de MEV das apatitas modificadas com PB, 

Sr, V e Co (Zeiss, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Eletrônica Aplicada, COPPE-

UFRJ). A voltagem de aceleração foi de 15 kV e aumento de 200 (Pb) e 500x (Sr, V 

e Co). 
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Figura 7. Espectro de EDS na imagem de MEV de apatitas modificadas com Z, Fe, 

Cu e Mg (Zeiss, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Eletrônica Aplicada, COPPE-

UFRJ). A voltagem de aceleração foi de 15 kV e aumento de 200 (Zn, Cu e Mg) e 

500x (Fe). 
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O ensaio de degradação demonstrou que há liberação de Cu > Mg > Co 

(Figura 8) tanto no sobrenadante apos a incubação, quanto no pó precipitado. Note 

que o chumbo, vanádio, ferro e zinco apresentaram liberação do metal praticamente 

marginal. Foi realizado em 2 frações denominadas sobrenadante e precipitado.  

O sobrenadante foi obtido com 1 grama das esferas em tubo FALCON 

estéril imersas em 10mL DMEM livre de soro fetal bovino (SFB) por 24 horas. Em 

seguida 6mL foi coletado com auxílio de pipeta automática e transferido para um 

outro tubo FALCON para procedimento do protocolo da absorção atômica. As 

esferas imersas em DMEM que se mantiveram no recipiente do tubo FALCON e 

estavam banhadas pelo meio DMEM livre de soro fetal bovino que não foram 

coletados (precipitado) também foram submetidas ao protocolo da absorção 

atômica. 
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Figura 8. Ensaio de dissolução das apatitas modificadas com 5% de metais. Após 24 

horas de incubação em DMEM, o sobrenadante e o precipitado foram coletados para 

a quantificação do metal por absorção atômica (AA). 

5.1.2 Ensaio de citotoxicidade – ISO 10993-5 

A figura 6 mostra o número de células após a incubação de fibroblastos 

Balb/c 3T3 por 24 horas a 37oC com o extrato puro da hidroxiapatita 

estequiométrica, hidroxiapatita produzida pela via invertida, polímero inerte (controle 

negativo) e fenol 2% (positivo). É possível constatar que o PVC (controle negativo) 

não foi significativamente diferente das hidroxiapatitas, independente da via de 

síntese. Por outro lado, a presença do fenol causa redução significativa no número 

de células (ANOVA, Teste de Tukey – p<0,05). O ensaio de citotoxicidade dos 

controles se faz necessário para checagem do método e, a partir disso fazer uma 

comparação dos ensaios das amostras testes. Além disso, parte-se do princípio que 
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uma vez que a norma ISO 10993-5 sugere o uso dos seguintes controles abaixo, a 

avaliação da citotoxiade dos respectivos controles se faz necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ensaio de citotoxicidade dos controles. Fibroblastos Balb/c foram 

incubados por 24 horas a 37oC com o extrato puro de HA, HA invertida, PVC e Fenol 

2%. Os ensaios foram realizados duas vezes em triplicata. As barras representam o 

intervalo de confiança a 95%.  

O tratamento das células com o extrato puro mostra que o Sr e o V 

promoveram a diminuição significativa do número de células viáveis (Figura 10), ao 

contrário das outras metal apatitas, em relação à exposição ao extrato puro da HA. 

Neste ensaio, chama a atenção o comportamento do cobre, exibindo uma tendência 

à redução significativa no número de células. 
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Figura 10. Ensaio de citotoxicidade (ISO 10993-5) das apatitas modificadas com 5% 

de metal. As barras representam a média de dois experimentos em triplicata (  

desvio padrão). O asterisco indica diferença significativa em relação ao controle (HA) 

considerando p<0,05. 

5.1.3 Estudo da interação célula - biomateriais 

A interação célula – biomateriais foi estudada utilizando osteoblastos 

murinos (FOST) cultivados sobre discos das apatitas modificadas com 5% de metal 

durante 4 e 24 horas. Ao final destes períodos as células foram contadas em câmara 

de Neubauer como descrito em Métodos. 

Os resultados mostram claramente que PbHA e ZnHA (5%) promovem 

aumento significativo da adesão celular (p<0,05 e 0,01, respectivamente) em 

oposição ao observado para as metal apatitas 5% contendo V, Fe e Mg (Figura 11). 
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Figura 11. Ensaio de adesão em 4 horas. Número relativo de células aderidas após 

4 horas de cultivo de osteoblastos murinos (FOST) sobre discos das diferentes metal 

apatitas 5%, tendo como controle HA. Barras representam a média de dois 

experimentos independentes em triplicas (  desvio padrão). Asterisco indica 

diferença significativa (p<0,05) em relação à HA. 

Após 24 horas de cultivo das FOST sobre os discos de apatita 

estequiométrica e modificadas com metal (Figura 12), notamos que o efeito mais 

marcante foi a similaridade no número de células relativas aderidas sobre PbHA e 

ZnHA 5% e a HA, demonstrando que a adesão inicial (4h) mais intensa não se 

manteve até o período de 24h. Os discos de Sr, V, Co e FeHA continuaram 

desfavorecendo significativamente a adesão celular. Destaque-se que no período de 

24 horas não houve material suficiente para confecção das pastilhas de MgHA 5%. 

Em conjunto, estes dados mostram que o fenômeno de adesão e 

espraiamento foram fortemente afetados dependendo do metal incluído na apatita, 
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explicitamente 5% Sr, V, Co e Fe adicionada na estrutura da HA diminuem 

sobremaneira a citocompatibilidade em termos de adesão celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ensaio de adesão em 24 horas. Número relativo de células aderidas após 

24 horas de cultivo de osteoblastos murinos (FOST) sobre discos das diferentes 

metal apatitas 5%, tendo como controle HA. Barras representam a média de dois 

experimentos independentes em triplicas (  desvio padrão). Asterisco indica 

diferença significativa (p<0,05) em relação à HA. 

Os dados obtidos pela contagem de células aderidas sobre os discos dos 

biomateriais testados são corroborados pela análise por MEV, na qual se observou 

início de espraiamento na superfície da HA, Pb e Zn após 4 horas do plaqueamento 

(Figuras 13). Após 24 horas Sr, V, Co e Fe ainda não apresentavam espraiamento, 

estando as células predominantemente globulares (Figuras 14). Em todas as outras 

superfícies as células estavam espraiadas e apresentando sinais de mitoses. 
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Figura 13. Fotomicrografia eletrônica de varredura após 4 horas de cultivo de osteoblastos (FOST) sobre as apatitas HA, Pb, Sr, V, 

Co, Zn e Cu. Setas indicam a presença das células em variadas morfologias. 
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Figura 14. Fotomicrografia eletrônica de varredura após 24 horas de cultivo de osteoblastos (FOST) sobre as apatitas HA, Pb, Sr, 

V, Co, Zn, Fe, Cu e Mg. Setas indicam a presença das células em variadas morfologias. 
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5.2 Apatitas incorporadas com 1% de metais 

5.2.1 Caracterização físico-química 

Nesta etapa os pós das apatitas, com e sem metais a 1%, foram 

convertidas em esferas pela associação com alginato de sódio e avaliadas por 

difração de Raios X e FTIR, bem como submetidas ao ensaio de dissolução com 

quantificação dos metais por absorção atômica. 

A Difração de Raios X mostrou que os principais picos característicos da 

HA foram conservados, em particular ângulos 31.6, 32.1,  32.8 e 25.9 e 39.7 (Figura 

15).  

Usando a técnica de espectroscopia de infra-vermelho foi possível 

localizar as bandas de vibração características da OH- em 3570 e 632 cm-1, as 

bandas características de PO4
-3 em 1092, 1037, 961, 603 e 475 cm-1 e C-O 

característica da vibração do CO3
2- em 1414-1450 cm-1 (LIMA, 2006; LIMA, 2008) 

(Figura 16). Utilizou-se estes parâmetros para a caracterização das HAs com 1% de 

metais. 

As esferas obtidas modificadas com 1% de metal foram submetidas à 

análise por absorção atômica para a determinação do conteúdo de metais e os 

dados obtidos estão resumidos na Figura 17, sendo os resultados expressos em 

percentual de metal incorporado. Nota-se que a incorporação de Pb foi eficiente 

(1%), seguido da FeHA (0,56 %); para os outros metais a incorporação foi da ordem 

de 0,2 a 0,3 % (Sr, Co, Cu) e menor que 0,1 % para Zn e Mg. Interessante destacar 

que a incorporação de Pb e Zn resultou em menor conteúdo de Ca na HA e outras 

apatitas. 
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Figura 15. Difratograma das apatitas modificadas com 1% de: chumbo, 

cobalto, zinco, estrôncio, magnésio, ferro e cobre. 



 82 

4000 3500 2000 1500 1000 500

566603

632
961

1037

1092

3570

1% CuHA

1% ZnHA

1% CoHA

1% PbHA

1% FeHA

1% MgHA

1% SrHA

numeros de onda (cm 
-1
)

 

Figura 16. Espectro de infra-vermelho da hidroxiapatita e das apatitas modificadas 

com 1% chumbo, cobalto, zinco, estrôncio, magnésio, ferro e cobre. 
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Figura 17. Quantificação de Cálcio e Metal nas apatitas. As esferas de HA e HA com 

1 % de metal foram diretamente abertas para a quantificação do metal (eixo Y da 

esquerda/azul) e do cálcio (eixo Y da direita/vermelho) por absorção atômica (AA). 
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Com a finalidade de avaliar a dissolução das esferas de HA e HA 

modificada com 1% de metal, estas foram incubadas a 37 C por 24 horas em 

DMEM. Ao final do período determinou-se por absorção atômica o conteúdo de Ca e 

metal correspondente presente no precipitado (ppt) e na fração solúvel 

(sobrenadante – sbnt), cujos dados estão resumidos na Figura 18. 

Na fração solúvel, o sobrenadante, foi possível verificar que Cu, Co e Mg 

foram solubilizados nas concentrações de 68, 40 e 9%, respectivamente. O Zn foi 

solubilizado da ordem de 1% enquanto que Sr e Pb estavam presente em 

concentração menor que 0,1%. A presença do Fe na apatita desestabilizou o Ca que 

solubilizou cerca de 25%. A presença do Cu promoveu intensa saída do Ca (114%) 

em oposição ao Co que, embora tenha particionado parcialmente da partícula, não 

promoveu solubilização do Ca (Figura 18 A). Estas relações são claramente 

perceptíveis quando analisamos a razão Ca/metal para PbHA e ZnHA de, 

respectivamente, 33,3 e 15. 

Por outro lado, na fração precipitada – não solubilizada, encontramos os 

teores mais elevados de Ca, predominantemente acima de 80 ppm, atingindo o 

máximo de 2700 ppm para o PbHA, mas também níveis mais baixos para Mg, Cu, 

Co e Sr (inferior a 30 ppm).  

Os resultados sugerem que a incorporação de Pb à apatita promoveu 

grande incorporação de Ca, estando a estrutura cristalina bastante estável, dada a 

baixa solubilidade. Comportamento semelhante foi observado para o Sr, Cu e Co 

que foram os metais mais intensamente solubilizados no meio de cultura. 
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Figura 18. Ensaio de dissolução das apatitas modificadas com 1% de metais. Após 

24 horas de incubação em DMEM, o sobrenadante (A) e o precipitado (B) foram 

coletadas para a quantificação do metal (eixo Y da esquerda/azul) e do cálcio (eixo 

Y da direita/vermelho) por absorção atômica (AA). 
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5.2.2 Avaliação da citotoxicidade 

A análise da citotoxicidade das esferas de hidroxiapatita e apatita 

modificadas com 1% de metais foi realizada utilizando um sofisticado sistema 

pareado de análise. O InCitotox permite avaliar na mesma amostra, de modo 

consecutivo, a capacidade de redução do XTT e a incorporação de vermelho neutro 

seguido da incorporação de cristal violeta. Neste estudo foram realizados dois 

experimentos independentes, cada um deles utilizando 5 replicatas. As médias e 

desvios padrão foram submetidos à ANOVA e post-test de Tukey considerando 

significante as diferenças cujo valor de p<0,05. 

A Figura 19 mostra que a redução do XTT ocorre em níveis similares 

entre o controle, células expostas apenas ao DMEM e soro fetal bovino, HA e 

poliestireno (PE) (P>0,05). Estes por sua vez não são significativamente diferentes 

das metal apatitas (p>0,05), exceto pelo CuHA (p<0,01). O fenol 0,2% promove a 

aniquilação quase completa da capacidade das células reduzirem o XTT (p<0,001). 

A incorporação de vermelho neutro mostrou um comportamento muito 

semelhante à capacidade de redução do XTT, exceto que a MgHA promoveu maior 

captação do vermelho neutro que o grupo Controle e PE (p<0,01), mas não que o 

grupo HA (p>0,05). 

Resultados surpreendentes foram obtidos na avaliação da incorporação 

de cristal violeta (fig. 21), na qual a intensidade de cor foi maior nos grupos das 

apatitas em relação ao controle e PE, exceto pelo CuHA que consistentemente com 

os resultados para XTT e vermelho neutro mostrou inibição (p<0,05). Outro aspecto 

intrigante foi a elevada coloração grupo fenol, sabidamente um agente causador de 

morte celular que apresentou captação de CV similar ao grupo Controle e CuHA 

(p>0,05). A análise da morfologia das células mostrou que muitas encontravam-se, 
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ainda, aderidas ao plástico da placa de cultura, embora com aspecto de morte 

celular. Sugere-se que de fato as células do grupo fenol e Cu estavam mortas, mas 

ainda aderidas e contendo o material genômico, no qual o CV se intercala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ensaio de citotoxicidade (ISO 10993-5) das apatitas modificadas com 1% 

de metal - determinação da redução do XTT. As barras representam a média de dois 

experimentos em quintuplicata (  CI 95%). Em vermelho os grupos 

significativamente diferentes (p<0,001, ANOVA e post-test de Tukey considerando 

=0,05). 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ensaio de citotoxicidade (ISO 10993-5) das apatitas modificadas com 1% 

de metal - determinação da incorporação de vermelho neutro. As barras 

representam a média de dois experimentos em quintuplicata (  CI 95%). Em 

vermelho e azul os grupos significativamente diferentes do Controle, HA e PE 

(poliestireno) (p<0,001, ANOVA e post-test de Tukey considerando =0,05). 
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Figura 21. Ensaio de citotoxicidade (ISO 10993-5) das apatitas modificadas com 1% 

de metal - determinação da incorporação de vermelho neutro. As barras 

representam a média de dois experimentos em quintuplicata (  CI 95%). Em 

vermelho e azul os grupos significativamente diferentes da HA (p<0,001, ANOVA e 

post-test de Tukey considerando =0,05). Letras diferentes indicam p<0,05. O 

controle foi diferente das metal apatitas quanto à incorporação de cristal violeta.  
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5.2.3 Estudo da interação célula - biomateriais 

A interação célula – biomateriais foi estudada utilizando osteoblastos 

humanos cultivados sobre discos das apatitas modificadas com 1% de metal durante 

4 e 24 horas (fig 22). Ao final destes períodos as células foram contadas em câmara 

de Neubauer como descrito em Métodos. A quantificação das células aderidas após 

4 horas mostrou que estas estavam presentes em número cerca de 2 vezes maior 

sobre as pastilhas de cobalto e zinco (ANOVA, post-test de Dunnett, p<0,05) que a 

de HA. Após 24 horas, adesão ainda era cerca de duas vezes superior sobre o Co e 

Cu apatitas (ANOVA, post-test de Dunnett, p,0,05) e não houve diferença entre a HA 

e o ZnHA (Figura22-B). 

 

 

 

Figura 22. Ensaio de adesão de osteoblastos humanos. Número relativo de células 

aderidas após 4 (A) e 24 horas (B) de cultivo de osteoblastos humanos sobre discos 

das apatitas modificadas com 1% de metal, tendo como controle HA. Barras 

representam a média de dois experimentos independentes em triplicas (  desvio 

padrão). Asterisco indica diferença significativa (p<0,05 – ANOVA post-test de 

Dunnett) em relação à HA. 

A análise por MEV das pastilhas de HA e apatita modificada com 1% de 

metais mostrou grande diferença na textura da superfície da pastilha produzida com 

alginato. Em ambos os períodos de 4 e 24 horas, as células eram observadas na 

forma predominantemente esférica e esparsamente distribuídas na superfície das 

apatitas (Figuras 23 e 24). 
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Figura 23. Fotomicrografia eletrônica de varredura após 4 horas de cultivo de 

osteoblastos (FOST) sobre as apatitas HA, PB, Sr, Co, Zn, Fe, Cu e Mg. Setas 

indicam a presença das células em variadas morfologias. 
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Figura 24. Fotomicrografia eletrônica de varredura após 24 horas de cultivo de 

osteoblastos (FOST) sobre as apatitas HA, PB, Sr, Co, Zn, Fe, Cu e Mg. Setas 

indicam a presença das células em variadas morfologias. 
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5.2.4 Avaliação da apoptose induzida pelas metal-apatita 1% 

O ensaio de apoptose utilizando o kit anexina V confirmou que a HA não 

induz apoptose, bem como a CuHA e ZnHA (Figuras 25 e 26). Por outro lado, Fe, Pb 

e SrHA promoveram apoptose em praticamente 50% dos macrófagos em cultura 

(p<0,05), enquanto Co e MgHA promoveram a morte de quase todas as células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Ensaio de apoptose – kit anexina V utilizando macrófagos humanos e 

esferas de HA e apatitas modificadas com Pb, Sr, Co, Zn, Fe, Cu e Mg. 
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Figura 26. Imagem de Microscopia de Fluorescência coradas com o Kit de Anexina 

V- Coloração em vermelho/células mortas coradas pelo iodeto de propídio, e 

coloração em verde no início da apoptose porém no estágio reversível (viável - verde 

- FITC isotiocionato de fluoresceína). 
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6 Discussão 

6.1 Dos ensaios de citotoxicidade 

De acordo com International Standard Organization, um órgão 

internacional de padronização, na sua norma número 10993, o ensaio in vitro é 

estabelecido como o primeiro teste para avaliar a biocompatibilidade de qualquer 

material para uso em dispositivos biomédicos. Após comprovada a sua 

compatibilidade in vitro é que os ensaios em animais de laboratório são iniciados 

(ROGERO, 2003). 

A despeito dos estudos in vitro constituírem-se numa importante 

ferramenta de pesquisa biomédica, por se tratar de um sistema fechado, desprovido 

da homeostase do organismo, o efeito de resíduos dos biomateriais, ou de 

elementos liberados/produzidos pela degradação dos biomateriais, tende a 

proporcionar um efeito mais agressivo nas células do sistema (TAKAMORI, 2008). 

Também BLACK, em 1992, advogou que os testes de citotoxicidade 

representam a fase inicial do teste de biocompatibilidade de um material com 

potencial para aplicações médicas, sendo utilizados em uma pré-seleção para 
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detectar se o material em questão provoca morte das células ou outros efeitos 

negativos nas funções celulares. Diferentes métodos têm sido desenvolvidos e 

padronizados (KIRKPATRICK, 1992), porém dependendo da especificidade do 

material, algumas adaptações devem ser feitas para que se possam tirar bons 

resultados da aplicação do teste. 

Além disso, é válido dizer que a avaliação da citotoxicidade não é feita 

partindo de um experimento único. Por se tratar de um sistema fechado, a resposta 

está relacionada a uma única variável filtrada que dependente de variáveis 

aleatórias que intervém no sistema como mudanças no dia, hora, local em que se 

realiza o experimento, maneira de como se prepara as soluções laboratoriais, 

manejo do cientista, dentre outros. Desta maneira, a cada etapa há sempre um erro 

embutido. Além disso, variações de resposta podem ser notadas inerentes ao 

próprio método de ensaio. Podemos citar como exemplo, a avaliação da 

citotoxicidade direcionada a respostas pontuais específicas, como, avaliar a 

citotoxicidade por contagem de células em câmera de Neubauer onde se avalia a 

porcentagem de morte numa população de células em relação ao controle; já em 

outros, por exemplo, o método do MTT, a avaliação embora seja um método direto 

relacionado a redução ou inexistência da atividade mitocondrial, produz uma 

resposta direcionada a atividade de uma organela e não da célula como um todo por 

serem baseados em absorção óptica, que traduz a análise da diminuição da função 

celular, detectável por produtos de enzimas específicas que determinam atividades 

vitais. 

Sabe-se que o termo citotoxicidade significa causa de efeitos tóxicos 

(morte, alterações na permeabilidade da membrana celular, inibição enzimática, etc) 
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a nível celular. Sobretudo o teste de viabilidade celular “in vitro” é utilizado para 

verificar citotoxicidade aguda tais como o próprio método MTT e contagem celular. 

É importante ressaltar que na literatura especializada existem poucos 

estudos realizados com relação à sensibilidade comparativa entre metodologias, em 

especial quando se trata da avaliação de produtos de uso médico-hospitalar (CRUZ, 

1998). Desta maneira, alguns estudos já evidenciam haver pequenas diferenças de 

comportamento e sensibilidade dos métodos por apenas pequenas mudanças em 

concentrações de reagentes. O estudo realizado por Cruz, em 1998, foi um dos 

primeiros trabalhos nacionais a relatar a avaliação de materiais cuja toxicidade já era 

conhecida e pôde comprovar que trabalhar com certas linhagens já estabelecidas 

aumentava a sensibilidade do método. E, ao avaliar a toxicidade usando o mesmo 

material e linhagem, ao haver mudanças no uso de certos reagentes como o SDS, 

ocorreram diferenças de respostas dos dados obtidos de maneira perceptíveis e 

atribuiu-se a isto o fato de ter ocorrido pequenas modificações nos reagentes 

usados. 

Nosso grupo de pesquisa vem estudando a compatibilidade de materiais 

há vários anos e vem demonstrando que a utilização de um único parâmetro para a 

avaliação da citotoxicidade pode levar a respostas falso-positivas ou falso-negativas 

(TAKAMORI et al., 2007). No presente trabalho, introduzimos uma nova ferramenta 

de análise no grupo de pesquisa, o qual proporciona a avaliação consecutiva de três 

métodos de ensaio de toxicidade amplamente utilizados na academia. Ou seja, num 

mesmo conjunto de células é possível se avaliar a função mitocondrial pela redução 

do XTT, a integridade de membrana pela incorporação de vermelho neutro e a 

proliferação celular pela incorporação de cristal violeta. 
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Os resultados obtidos têm mostrado o valor dessa técnica, a despeito do 

alto custo, e confirmado a hipótese levantada pelo nosso grupo. Um mesmo material 

pode afetar um dado parâmetro de toxicidade e não afetar outro. Observando o 

efeito do extrato de MgHA 1% na forma de esferas sobre os osteoblastos podemos 

verificar que enquanto a função mitocondrial mantém-se em níveis semelhantes ao 

do controle (Figura 19), a incorporação de vermelho neutro aumenta 

significativamente (Figura 20), sugerindo aumento do número de células. Destarte, a 

interpretação dos resultados deve ser cautelosa e não depender de apenas um 

único ensaio de viabilidade celular. 

Durante a padronização do kit de citotoxicidade percebemos que o cristal 

violeta apresentava um grande aumento de coloração, o que pareceu estar 

associado à adsorção ao grânulos de apatita em suspensão na solução ou presos à 

superfície da célula. Isto promoveu um aumento acentuado nos valores relativos de 

incorporação de cristal violeta em função das apatitas testadas (Figura 21), que 

sugere grande aumento no número de células em função do suposto aumento de 

cristal violeta intercalado ao DNA celular. É evidente quando se observa os dados de 

adesão celular sobre as pastilhas das apatitas, as fotomicrografias eletrônicas de 

varredura e os dados de apoptose verifica-se que esse aumento do número de 

células é irreal. Isto posto, deve-se ter grande cautela ao utilizar o cristal violeta 

como referência ao número de células em cultura quando apatitas estão presentes 

no ensaio. 

6.2 Da compatibilidade de apatitas modificadas com metais 

Nos tempos atuais, com o crescente uso de biomateriais na prática 

médica e odontológica, torna-se cada vez mais importante o desenvolvimento e a 

implementação de ensaios para a avaliação da biocompatibilidade de materiais. Esta 
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necessidade torna-se mais relevante considerando-se o aumento da população 

mundial na terceira idade, concomitante ao aumento no número de doenças 

crônicas e degenerativas, bem como trauma, causado por guerras e violência 

urbana. Considerando-se o ano de 2007, 7,4% das internações hospitalares se 

deram por conta de causas externas, das quais quedas, acidentes com transporte e 

agressões corresponderam a 41,6, 14,9 e 5,3%. A título de comparação com o 

Grupo de Doenças por  Doenças da Gravidez, parto e puerpério  (representam 22% 

e Doenças do Aparelho Respiratório 14% (DATASUS: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm, acessado em 22/11/2009). 

Traumas do sistema músculo-esquelético representam um desafio 

importante no tratamento de muitos casos de Causas Externas, sendo os enxertos 

ósseos largamente empregados. A despeito do grande número de biomateriais 

disponíveis para essa finalidade, a taxa de eficiência ainda não é a adequada e a 

qualidade dos biomateriais disponíveis no mercado também é aquém do desejado 

(CONZ et al., 2005). 

A hidroxiapatita é a biocerâmica mais estudada para aplicação no reparo 

ósseo, entre outras. Além disso, considerando que estamos na era dos materiais 

inteligentes, trabalhar com as hidroxiapatitas que permitem substituições catiônicas 

e aniônicas na sua rede cristalina e promovem trocas destes íons com o meio, 

expressa um bom direcionamento de estudo para a descoberta de novos 

biomateriais a serem aplicados no reparo ósseo. Esta substituição se relaciona com 

a seletividade da HA por cátions e é considerada a princípio pelo raio iônico e a 

eletronegatividade dos íons. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm
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Desta maneira, escolheu-se metais já descritos na literatura como sendo 

possíveis de serem substituídos pelo cálcio na rede cristalina da hidroxiapatita. É 

válido ressaltar que muitos autores descrevem esta substituição como algo fixo e 

direcionado de um metal sendo inteiramente substituído por outro em um raio 

atômico e posicionamento específico. Entretanto, na prática, nota-se que muitas 

vezes os metais podem ser apenas adsorvidos na superfície da hidroxiapatita 

durante o processo de síntese do pó das hidroxiapatitas na fase de precipitação. Ou 

seja, a incorporação dos metais na rede cristalina pode não ocorrer, ou ocorrer 

parcialmente. Devido a este fato é que foi importante fixar a concentração teórica de 

incorporação dos metais substituintes do cálcio e, posteriormente, determinar o grau 

de incorporação real com uma ferramenta analítica, como o ICP. 

A obtenção de apatitas incorporadas com metais pode ocorrer pela 

substituição tanto dos íons cálcio quanto dos demais radicais como as dos radicais 

CO3 e PO4. A substituição do CO3 diminui a cristalinidade das apatitas e aumenta a 

solubilidade (LEGEROS et al., 1967; 1969; 1995). Entretanto, KANNAN et al. (2005), 

mostraram que a substituição do sódio diminui a cristalinidade e afeta o valor do 

eixo-c. FEKI et al., (2000) reportaram o efeito do sódio (Na) no parâmetro de rede. 

No estudo, a substituição do CO3 e Na poderiam não ser descritos isoladamente 

uma vez que CO3 e Na contribuem para mudanças diretas na cristalinidade e 

solubilidade das apatitas. 

É sabido que a entrada dos metais na rede cristalina da hidroxiapatita 

pode causar desordem e/ou diminuição do tamanho de cristal das apatitas que pode 

afetar o parâmetro de rede na direção do eixo c (COSTA, 2004). Além disso, esta 

cristalinidade pode ser alterada com as diferentes incorporações dos metais na 

mesma rede cristalina, e que a substituição pode provocar a formação de uma 
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apatita deficiente expressando a dificuldade existente da substituição, principalmente 

do cálcio, pelos diferentes metais. 

Desta maneira, a incorporação dos diferentes elementos metálicos na 

rede cristalina das apatitas não afetou a cristalinidade em relação a hidroxiapatita 

(controle). Além disso, foi possível notar que na obtenção de apatitas a 5% (sem 

calcinação) não houve o aparecimento do TCP entre fases cristalinas, o que se 

enquadra com a literatura e demonstra que o aparecimento desta fase ocorre 

apenas em temperaturas acima 7000C. Além disso é sabido que a fase de beta-TCP 

é estável abaixo de 11250C e a fase alfa é estável na faixa entre 1125-14300C 

(HYUN-SEUNG RYU, 2004). 

Nos ensaios in vitro dos pós de apatitas incorporadas com 5% de metais 

e das esferas incorporadas com 1% de metais foi possível verificar inicialmente 

pelas técnicas de caracterização físico-química, a possibilidade de obtenção das 

apatitas, e que estas permaneceram com a mesma estrutura inerente à 

hidroxiapatita (controle). A elevação de temperatura na obtenção das esferas 

incorporadas com 1% de metais não permitiu a decomposição de fase e possível 

presença de TCP, garantindo a natureza de esferas de apatitas monofásicas 

propriamente ditas. Sendo biomateriais aloplásticos (obtidos sinteticamente) a 

natureza desses compostos se preservaram de maneira semelhante aos 

encontrados nas hidroxiapatitas encontrados na natureza. Este fato foi comprovado 

pelas técnicas de caracterização físico-química nas análises de Difração de Raios X 

(DRX) e espectrometria de infra-vermelho com transformada de Fourier (FTIR). 

BELOSOUVA (2002) já havia reportado a presença de apatitas derivadas de 

diferentes rochas contendo alguns elementos traços incluindo os elementos terra-

raras como Sr, Y, Mn e Th. Desta maneira, mesmo as apatitas naturais originadas 
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de rochas são capazes de acomodar elementos traços e, em muitos casos, a 

presença deles se faz de forma significativa e em abundância. 

FLEET (2009) mostra que diferentes apatitas como as carbonatadas, 

cloroapatitas e fluorapatitas podem ser avaliadas e a estrutura pode ser bem 

investigada usando os métodos de Difração de raios-X e Espectrometria de Infra-

vermelho com transformada de Fourier, onde as bandas de vibração dos 

componentes das apatitas podem ser detectadas. De acordo com o mesmo autor, a 

substituição de apatitas é mais prontamente detectada pela espectrometria de infra-

vermelho (FTIR). Entretanto, ao diferenciar as apatitas pode ocorrer resultados 

ambíguos mesmo com eventuais eventos ocorrentes, ainda é uma das técnicas mais 

usadas e com estudos comprovados, desde os primeiros trabalhos de ELLIOT 

(1973), LE GEROS (1967) publicados na revista Science que foram os pioneiros e 

de maior impacto neste tipo de estudo. 

LIMA et al. (2006; 2008) caracterizou grânulos de apatitas incorporadas 

com 5% de Zinco e, dentre outras ferramentas usadas, as técnicas de Difração de 

Raios-X (DRX) e Espectrometria de Infra-vermelho (FTIR) mostraram ser capazes 

de comprovar a obtenção da apatita quando incorporada com Zinco. Através dessas 

técnicas conseguem identificar pontos como a cristalinidade, presença de bandas de 

absorção que representam as bandas de vibração dos compostos correspondentes, 

e indo mais a frente, podem permitir refinamentos e análises mais detalhadas, se por 

ventura for necessária ao pesquisador, como por exemplo, o refinamento de 

Rietveld. 

Desta forma, com o uso dessas técnicas conseguiu-se provar que a 

obtenção das apatitas incorporadas com todos os elementos metálicos selecionados 
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foi possível, e que em todas as apatitas a cristalinidade e bandas de compostos 

inerentes as apatitas se preservaram. 

Além disso, considerando que a incorporação teórica inicial estabelecida 

foi de 5% de metais na rede cristalina das apatitas, para a comparação dos 

resultados obtidos em relação ao material que se estava trabalhando, houve a 

necessidade de se conhecer a incorporação real dos metais na rede cristalina das 

apatitas e para isso, lançou-se mão da técnica de ICP (Espectrometria de Emissão 

Óptica com Acoplamento de Plasma Induzido (ICP_AES). Esta técnica permite a 

mensuração e caracterização de compostos. Trata-se portanto de uma ferramenta 

analítica capaz de extrair informações objetivas e em muitos casos a detecção da 

composição química exata e real. Além disso, dentre inúmeras análises possíveis, 

inclui-se a detecção de elementos traços maiores. 

Desta maneira, conforme a previsão inicial, foi possível notar que embora 

as técnicas de obtenção das apatitas incorporadas com metais estejam bem 

otimizadas, a obtenção da substituição dos íons metálicos pelo cálcio na proporção 

teórica, na prática ainda não se equivale a proporção obtida real, como pôde ser 

comprovada pela técnica de ICP. 

Considerando ainda que após esta fase de caracterização físico-química 

das apatitas se faz necessário avaliar em ensaios in vitro o comportamento do 

material, o primeiro passo após este primeiro foi o de avaliar a resposta da 

citotoxicidade seguindo a norma ISO 10993-5. O primeiro passo seguido para isso, a  

foi a obtenção do extrato puro do biomaterial em meio de cultura sem soro fetal 

bovino (DMEM), para avaliar a partição do metal para o meio e desta maneira saber 

a concentração efetiva do metal que irá entrar em contato com a cultura de células. 
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Para isso, usou-se espectrometria de absorção atômica (AA) nas apatitas de 5% e 

ICP nas esferas de apatitas a 1%. 

A AA e ICP são técnicas comuns que podem ser empregadas para 

determinar a quantificação de elementos traços (TRAJ^CE STAFILOVU, 2000). 

Procedimentos diferentes têm sido usados na análise das amostras sólidas por 

demonstrar ser uma técnica que se encontra no ponto de vista do limite de detecção 

(FLORES, 2004). Além disso, a literatura descreve que podemos obter por esta 

técnica a leitura de diversos elementos químicos dentre eles H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, 

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Cr, Ag, Yb, Ga, In e Fe (HANNAFORDU, 

1999). 

Desta maneira a determinação de elementos traços em amostras sólidas 

tem sido um assunto bastante discutido uma vez que havia exigências específicas 

como a existência de fornos de grafite específicos para amostras de silicato e dentre 

outras exigências para a determinação em minerais fosfatos. Com base nisso é que 

TITTARELLI sugeriram a introdução direta de amostras sólidas em meio líquido na 

determinação do As, Cd, Cu, Pb e V . Um método similar foi proposto por MORITA e 

ISOZAKI na determinação do Cu.  

Em relação as apatitas incorporadas com diferentes metais foi 

comprovado que a obtenção que a obtenção dos elementos químicos liberados ao 

meio de cultura (DMEM) foi válido quando empregado uma diluição de 0,1g/mL 

(TRAJ^CE STAFILOVU, 2000) confirmando a literatura atual que mostra a aferição 

de íons no sobrenadante quando acrescidos a soluções obtidas por este método  e 

pela espectrometria da absorção atômica de chama (MELVILLE, 2006). 
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Os resultados obtidos das apatitas incorporadas com 5% de metais 

mostraram que no tempo de exposição de 24 horas em DMEM o material onde 

ocorreu maior partição do metal para o meio foi a CuHA5% seguido da MgHA5% e 

CoHA5%. Por outro lado, na segunda etapa da tese em que as esferas de apatitas 

incorporadas com 1% de metais foram avaliadas também houve uma liberação 

maior da CuHA1%, seguindo novamente de MgHA1% e CoHA1%. A CuHA quando 

testada na forma de esferas a 1% os resultados mostraram uma alta citotoxicidade 

deste material, porém sem indução de morte por apoptose. Estes dados a princípio 

já nos fazem questionar que esta citotoxicidade seria advinda de um efeito do cobre 

(Cu) ou de possível resíduo obtido do processo de obtenção das esferas 1% que de 

alguma maneira causou intervenção no sistema provocando esta citotoxicidade. 

Para iniciar os ensaios de citotoxicidade propriamente dito, partiu-se 

primeiramente da escolha das linhagens celulares. Isto se baseia no tipo de análise 

que é realizada (viabilidade, atividade enzimática, receptores específicos, etc). 

Geralmente são preferíveis linhagens celulares permanentes na realização de 

crescimento “in vitro”, devido a sua maior reprodutibilidade e menor variabilidade nos 

resultados (RAMIRES et AL., 2001; VIANA et al., 2003). 

As linhagens de fibroblasto de camundongo são muito utilizadas em 

ensaios de biomateriais. Inicialmente esta linhagem foi selecionada devido a sua 

fácil manutenção em cultura e produziu resultados que possuem alta correlação com 

os efeitos biológicos. Além disso, os fibroblastos são escolhidos por serem células 

que estão presentes em ferimentos e o principal tipo celular presente em 

regeneração o que justifica a aplicação em projetos cujo foco é a interação de 

biomaterial em ambiente biológico ou até mesmo para fim de enxertia óssea em 

humanos. Desta maneira, a escolha das linhagens celulares se baseia no tipo de 
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análise que será realizada (viabilidade, atividade enzimática, receptores específicos, 

etc) (RATNER, 1996). Assim, escolheu-se a linhagem de fibroblastos de Balb/c 3T3 

para a avaliação dos ensaios de citotoxicidade por serem de linhagem pré-

estabelecidas (maior sensibilidade de resposta) e serem atualmente as mais usadas 

na avaliação da citotoxicidade de biomateriais. 

A avaliação da resposta da citotoxicidade dos biomateriais é obtida a 

partir da obtenção do extrato do biomaterial em meio de cultura. Melville, 2006 já 

havia demonstrado o uso de discos de apatitas em 1 mL de meio Eagle modificado 

por Dulbecco`s, obtendo uma concentração final de 100mg/ml na concentração final 

incubado a 370C em estado estacionário. Esta mesma diluição é usada quando 

examinamos a resposta celular como nos testes de citotoxicidade. Estes dados se 

enquadram com os da norma ISO 10993-5, que indica dentre outras opções a 

diluição de 0,1g/mL do biomaterial em meio de cultura DMEM sem soro fetal bovino, 

que foi usada nos ensaios de citotoxicidade. 

A citotoxicidade foi avaliada pela atividade da função mitocondrial pela 

redução do corante XTT (2, 3-bis (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-5-[(phenilamino) 

carbonil]-2H-hidroxi de tetrazolium) em um produto final de coloração laranja 

captado pela leitora de ELISA demonstrou não haver citotoxicidade, com exceção, 

da CuHA 5% em comparação com os grupos controles. Entretanto, não como prevê 

se resíduos do material gerados após obtenção dos extratos foram inertes as células 

apenas por interação física ou se são capazes de se localizarem no interior das 

células, o que exigiria um estudo mais aprofundado por meio de MET (Microscopia 

Eletrônica de Transmissão) de acordo com os estudos de AURORA (2009). 
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Métodos como o do MTT produzem cristais insolúveis de formazana. 

Desta maneira, a busca por formazana solúvel em água tem sido documentada. Um 

dos ensaios mais usados atualmente para avaliar a citotoxicidade é o método de 

XTT que proporciona esta vantagem de permitir a solubilização da formazana em 

água. Além disso, baseado neste princípio uma nova geração de sais de tetrazolium 

tem sido lançada baseado neste mesmo princípio como o WST-1 e o WST-8, 

entretanto apenas o XTT tem sua enorme eficácia já comprovada para ensaios de 

citotoxicidade (TSUKATANI, 2008). Desta maneira, partir de uma metodologia que 

se obtém resultado in vitro em cultura de células como o método do XTT 

previamente a ensaios in vivo se faz necessário (BROSIN, 1997). 

A metodologia do ensaio do vermelho neutro (NR) foi usado para 

estabelecer a funcionalidade da membrana (IVANOVA, 2008). Esta medida da 

atividade pela integridade lisossomal reflete a capacidade das células viáveis de 

incorporarem o corante vital nas suas organelas (ROGEROA, 2003). Desta maneira, 

de acordo com os resultados apresentados a citotoxicidade foi menor quando usado 

esta metodologia. Pode-se sugerir que esta menor citotoxicidade esteja relacionado 

ao fato das células incorporarem o corante de imediato antevendo os eventos de 

morte celular e injúrias irreversíveis, pois a incorporação e acúmulo ocorre por 

ligações catiônicas com os íons catiônicos liberados pela hidroxiapatita (HA) da 

matriz lisossomal. O método do cristal violeta mostrou resultados mais próximos ao 

do método do vermelho neutro quando aplicados na esferas de apatitas a 1%. A 

justificativa pode advir do fato de que esta metodologia avalia a integridade do DNA 

celular, assim como o método do vermelho neutro avalia a integridade lisossomal e 

não a atividade de organela (ex. mitocôndria) como no método do XTT. 
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Os resultados da citotoxicidade mostraram que as apatitas incorporadas 

com 5% de metais a MgHA5% e a PbHA5% mostraram aumento da viabilidade 

altos, enquanto a SrHA5% e a CuHA5% mostraram diminuição dos pontos mais 

baixos. Em relação ao extrato puro (100%) com 4 ou 24 horas de incubação, as 

apatitas 5% que apresentaram população de células acima do IC50 (50% da 

população total) foram ZnHA5%, CoHA5% e PbHA5%. Comparando com os 

resultados obtidos na citotoxicidade das esferas de apatitas incorporadas com 1% 

de metais, pode-se dizer que exceto a SrHA5% que mostrou uma boa resposta no 

ensaio do XTT, ou seja maior viabilidade, as demais apatitas mostraram uma 

tendência de resposta semelhante com a MgHA1%, novamente apresentando 

pontos experimentais mais altos, a CuHA1% mostrou alta toxicidade, novamente a 

PbHA1% não mostrou citotoxicidade, entretanto este comportamento esteve abaixo 

de quando testada na forma de pó e na concentração de 5%, o que nos pode sugerir 

que a forma de esfera pode influenciar o grau de resposta obtida. Comparando os 2 

resultados pode-se relacionar MgHA, FeHA, ZnHA e CoHA como os que 

apresentaram uma viabilidade mais viável. É válido destacar que CuHA mostrou alta 

citotoxicidade em ambos os testes de citotoxicidade, mas da mesma maneira 

também foi a que provocou maior partição do metal para o meio de cultura, o que 

pode indicar que a citotoxicidade deste material pode estar ligada a influência de 

dose-resposta do material no meio de cultura que foi usado, em contato com as 

células, nestes ensaios de citotoxicidade. 

ORTEGA (2009) atribuiu a citotoxidade do cobalto relacionado a 

interações com o DNA genômico e proteínas nucleares. E, apesar de ser um 

elemento traço essencial para os humanos se torna tóxico dependendo da 

concentração. Podendo inclusive de acordo com a agência internacional de 
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pesquisa ao câncer ser carcinogênico aos humanos quando na forma de um isótopo 

do Co. Desta maneira os estudos de ORTEGA et al mostraram em análise indireta 

de micro-elemento que após a exposição de células a cobalto, este é encontrado no 

citotosol e núcleo com um conteúdo muito mais alto no núcleo celular (KIM, 2006, 

ORTEGA, 2009). 

Em relação ao magnésio (Mg) o estudo realizado por de GUOCHAO QI 

(2008) sugeriu que este elemento pode interferir no metabolismo e crescimento das 

células, e a redução do Mg2+ no meio celular promoveu o decaimento do número 

total de células. Assim, biomateriais revestidos de hidroxiapatita com magnésio 

mostra uma boa resposta quando testados com células MG63. 

A matriz extracelular é um dos principais fatores que influenciam o 

metabolismo in vitro. Desta maneira, o substrato na cultura de células é um fator 

importante a ser considerado e está relacionado a indução e manutenção do 

metabolismo específico (DELABARE, 1997). Entretanto, como cultura de células é 

considerado um sistema fechado, não verificamos a formação de uma matriz 

extracelular como encontrado no sistema in vivo, o que logo de início já justifica a 

validação da toxicidade ou não de um biomaterial após os ensaios in vivo. 

Nos ensaios de adesão a linhagem a ser escolhida deve verificar a 

superfícies utilizadas como controle, além de expressar parâmetros compatíveis com 

a diferenciação. Várias linhagens celulares, assim como células provenientes de 

cultura primária têm sido descritas nos ensaios in vitro de avaliação de biomateriais. 

Balduíno et al. (2005) descreveram o método de obtenção das FOST a partir do 

endósteo de fêmur de camundongo Balb/c e a sua capacidade osteogênica. Assim 
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para os ensaios iniciais, escolheu-se esta linhagem. Estas células possuem 

potencial osteogênico descrito pelo mesmo autor e por SADER et al. (2005). 

Outro aspecto de fundamental importância é a determinação do tipo 

celular utilizado nos ensaios in vitro, uma vez que deve apresentar a capacidade de 

aderir a superfícies utilizadas como controle, além de expressar parâmetros 

compatíveis com a diferenciação. Várias linhagens celulares, assim como células 

provenientes de cultura primária têm sido descritas nos ensaios in vitro de avaliação 

de biomateriais. 

Avaliar a adesão celular ao substrato é uma etapa de extrema importância 

uma vez que é essencial para ocorrer a proliferação e diferenciação celular. Desta 

maneira, a superfície de um biomaterial é o primeiro fator que está envolvido no 

contato com o biomaterial com as células vivas, assim a resposta inicial das células 

depende das propriedades de superfícies. Por esta razão é importante a 

caracterização prévia das apatitas a fim de permitir a interpretação do 

comportamento celular (DOS SANTOS, 2009) 

Sabe-se que, a natureza do conhecimento e orientação das biomoléculas 

do corpo humano, depende diretamente da influência de recrutamento, adesão, 

proliferação e diferenciação. Desta maneira, avaliar a adesão inicial é importante 

uma vez que determina os biomateriais que mais permitem e propiciam a adesão 

das células, sendo uma ferramenta suporte de extrapolação para as condições in 

vivo. Yu-Fen Chon (2005) fez um estudo de células sobre a superfície de apatitas e 

dentre algumas ferramentas de análise, se focou no estudo da investigação dos 

efeitos do microambiente e do espraiamento celular em diferentes apatitas. A partir 

de pré-osteoblastos MC3T3-E1 que foram cultivados em 5 diferentes superfícies de 
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apatitas e os resultados sugeriram que pode ocorrer respostas celulares diferentes 

em pequenas mudanças no microambiente das apatitas e que as células são 

capazes de aderir a superfície de apatitas. 

Ishikama (2002) avaliou a adesão inicial de apatitas incorporadas usando 

células MC3T3-E1 e verificou que o tempo de 4 horas foi adequado para avaliar a 

adesão inicial. Sabe-se que o tempo de avaliação da adesão inicial varia de acordo 

com a literatura. Entretanto, pode-se afirmar que avaliar a adesão inicial em 4 e 24 

horas representa um tempo adequado, e a fim de se obter uma resposta adequada 

desta adesão é recomendável analisar a quantidade de células aderidas por 

contagem da população celular envolvida na adesão inicial juntamente com a 

análise estatística aliado a analise morfológica por MEV. 

As imagens obtidas pela Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 24 

horas (análise qualitativa das células) mostrou-se compatíveis com o ensaio de 

adesão por contagem (quantitativa). Desta maneira, na análise pelo MEV é possível 

identificar variação morfológica das células osteoblásticas de acordo com a 

composição do material (COPPINI, 2006). Mudanças no microambiente pode afetar 

o comportamento celular relacionado a adesão celular nas apatitas como lote de 

soro, uso de soro inativado e modificações em certos componentes do meio de 

cultura (Yu-Fe Chou, 2005). 

Mavropoulos (1999) descrevia estas propriedades mencionadas, da 

hidroxiapatita de possibilitar a incorporação de metais e relatou que  nos estudos de 

Suzuki (1981, 1982, 1984) foram demonstradas as possibilidades das apatitas de 

funcionarem como trocador catiônico para o tratamento metálico em solução 

aquosa. Nesses trabalhos foi possível verificar que quando a hidroxiapatita foi 
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colocada em soluções contendo diferentes íons metálicos. Verificou-se que a 

eficiência de sorção seguia a ordem: Pb2+ > Cu 2+ > Mn2+ > Co2+. Desta maneira, o 

íon Pb2+ foi rapidamente removido pela hidroxiapatita, sugerindo ser ela um ótimo 

capturador de chumbo. 

Estes achados nos ajudam a explicar os resultados obtidos pelo 

hidroxiapatita incorporada com o chumbo nos ensaios de citotoxicidade e adesão 

que surpreendentemente demonstraram não citotoxicidade e possível interação das 

células no ensaio de adesão destas com a PbHA. Considerando a eficiente captura 

e troca iônica da hidroxiapatita com este elemento ao ocorrer a troca iônica deste 

com o cálcio, os resultados sugerem que o elemento fica aprisionado na rede 

cristalina, o que explica o fato desse material não ser tóxico, pela não liberação do 

metal no extrato obtido usando o meio de cultura celular (DMEM) sem soro fetal 

bovino (extrato puro).  

É válido ressaltar que pela conhecida toxicidade deste elemento a 

influência das respostas dos ensaios de citotoxicidade devem ser sempre melhor 

elucidadas, um vez que em um primeiro momento a toxicidade pode não ser vista 

em se tratando de uma população de células e os efeitos na integridade ou não de 

organelas. Entretanto, a nível molecular os possíveis efeitos deletérios já podem 

estar instalados mesmo que em pequena liberação, como por exemplo, a iniciação 

de mecanismos de morte celular como a apoptose (morte celular programada), que 

já pode estar ocorrendo como demonstrado nos ensaios de apoptose das esferas de 

apatitas incorporadas com 1% chumbo, em que já haviam pontos próximos a 50% 

de apoptose. 



 114 

O zinco é um dos elementos traços mais descritos na literatura. Relato de 

retardo no crescimento ósseo associada a condições de deficiência desse metal é 

bem descrito na literatura. Além disso, há evidências que o Zinco estimulando a 

formação óssea, a calcificação in vivo e in vitro e inibe o efeito da reabsorção óssea 

in vitro. Desta maneira, é fato a importância deste metal na regulação do 

metabolismo ósseo e seu papel na fisiologia óssea (Yamaguchi, 1995). Os efeitos no 

estímulo na osteogênese in vitro tem sido mostrado (Ishikawa, 2002), além de não 

apresentar citotoxicidade em cultura de Balb/c 3T3 em concentrações menores que 

5% como mostrados nos primeiros experimentos descritos desta tese (Lima, 2008). 

Pela técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura foi possível notar 

que as apatitas incorporadas com 5% de metais apresentaram-se com aspectos liso, 

porém não homogêneo, como apresentado a observação visual, pois na 

visualização micrométrica obtida pelo microscópio foi possível observar ranhuras e 

alguns prováveis resíduos de pó na superfície (HA controle). Desta maneira, os 

resultados sugerem que PbHA5% demonstrou uma boa adesão pelo fato do 

elemento Pb estar retido no interior da rede da apatita. Entretanto sabe-se que o Pb 

é um elemento tóxico. Desta maneira a ZnHA5% demonstrou efetividade pelo fato 

das células terem apresentado boa morfologia pela análise de Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), com boa adesão e espraiamento e emissão de 

prolongamentos lamelipódios e filopódios das células FOST sobre as pastilhas. A 

MgHA5% e SrHA5% permitiram a adesão e espraiamento. Entretanto na adesão em 

24 horas ficou evidente que esta foi baixa. 

É válido ressaltar que nos resultados dos ensaios de adesão e morfologia 

obtida pelo MEV das apatitas incorporadas com 1% de metais foi possível perceber 

que ao usar pastilhas obtidas pela mesma metodologia das esferas e que sofreram 
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calcinação a irregularidade de superfície esteve presente e de forma não 

homogênea entre os materiais, pois a ocupação do sítio iônico que foi trocado pelo 

cálcio causa efeitos diferentes na rede como contração, torção, dentre outros que 

pode afetar a rede cristalina da hidroxiapatita. Como conseqüência, a superfície das 

pastilhas obtidas pela incorporação dos diferentes materiais pode afetar o padrão de 

superfície obtida nas pastilhas. 

Desta maneira, os resultados sugerem que PbHA1% demonstrou uma 

boa adesão pelo fato do elemento Pb estar retido no interior da rede da apatita. 

Assim a justificativa dessa adesão segue a mesma dos resultados obtidos pelas 

apatitas incorporadas com 5% de metais. A ZnHA1% demonstrou efetividade na 

morfologia (MEV) onde demonstrou boa adesão e espraiamento com emissão de 

prolongamentos lamelipódios e filopódios das células de osteoblastos humanos 

sobre as pastilhas. A MgHA1% permitiu adesão das células no tempo de 4 horas, 

entretanto esta adesão foi mais baixa no tempo de 24 horas e o espraiamento não 

foi efetivo no tempo de 24 horas. A CuHA1% permitiu adesão e espraiamento a 1%, 

entretanto, em 24 horas não mostrou ser tão efetiva em relação ao tempo de 4 

horas. 

De uma maneira geral pode-se dizer que Pb, Zn, Mg e Sr foram 

selecionados na avaliação dos ensaios das apatitas a 5% e Pb, Zn, Mg e Cu nos 

ensaios das apatitas a 1%. É preciso esclarecer que os ensaios de citototoxicidade e 

adesão estão relacionados a diferentes variáveis envolvidas como obtenção das 

pastilhas, incorporação de diferentes metais com repercussões na superfície, tipo de 

células envolvidas no ensaio, dentre outros. Neste caso a comparação de resultados 

dos diferentes experimentos é difícil e muitas vezes não real por não haver 

homogeneidade entre metodologias. Entretanto, há a necessidade de estabelecer 
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pontos de otimização, a fim de estudos posteriores serem prosseguidos como os 

ensaios in vivo, e desta maneira conseguirem obter produtos de melhor qualidade a 

população usuária desses biomateriais. Desta maneira, selecionou-se os seguintes 

metais a serem melhor investigados: Pb, Zn, Mg, Sr e Cu. 

Apoptose ou morte celular programada é a ablação controlada das células 

durante o desenvolvimento normal. Difere da necrose tanto pelas mudanças 

bioquímicas quanto pelas alterações morfológicas que sofrem. Em contraste com a 

necrose, que é um processo passivo e descontrolado, afetando grandes campos 

celulares, as células apoptóticas sofrem alterações caracterizadas morfologicamente 

pela compactação da cromatina nuclear, contração do citoplasma e produção de 

corpúsculos apoptóticos nos limites da membrana (SARASTE, PULKKI, 2000) que 

são então rapidamente fagocitados por células vizinhas, incluindo macrófagos e 

células parenquimatosas. 

Bioquimicamente, a apoptose é diferenciada pela fragmentação do 

genoma e degradação de diversas proteínas celulares, sem desencadear resposta 

inflamatória in vivo (FAIRBAIRN et al., 1996). Estima-se que a duração de uma 

apoptose in vivo seja entre 6 e 24 horas, dependendo do tipo celular (GAVRIELI et 

al., 1992). 

Desta maneira a apoptose, ou morte celular programada, é um processo 

essencial para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos, sendo importante 

para eliminar células supérfluas ou defeituosas. Durante a apoptose, a célula sofre 

alterações morfológicas características desse tipo de morte celular. Tais alterações 

incluem a retração da célula, perda de aderência com a matriz extracelular e células 

vizinhas, condensação da cromatina, fragmentação internucleossômica do DNA e 
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formação dos corpos apoptóticos. Muitas são as moléculas envolvidas no controle 

das vias de ativação da apoptose, dentre estas, as proteínas antiapoptóticas e pró-

apoptóticas, além das caspases. As células em cultura celular da mesma forma 

como ocorre in vivo, também estão sujeitas a este tipo de morte.  

Dos agentes que inibem a apoptose, citam-se principalmente os 

hormônios esteróides, zinco, fatores da matriz extracelular e alguns aminoácidos. 

Assim, pode-se justificar os resultados obtidos da apoptose para as apatitas 

incorporadas com metais que mostraram a Zinco-apatita como a única apatita que 

não induziu morte por apoptose. Este dado é corroborado pelos ensaios de 

citotoxicidade com o kit, o qual demonstrou que a ZnHA não é citotóxica.  

A análise global dos dados de apoptose em função da concentração de 

cálcio e dos metais no meio de cultura não demonstrou correlação (dado não 

mostrado). Isto sugere que os mecanismos relacionados à morte celular sejam 

multifatoriais e estudos mais detalhados devem ser conduzidos no sentido de melhor 

explicar os fenômenos celulares e moleculares envolvidos na interação células e 

apatitas. 
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7 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que: 

1) As apatitas modificadas com metais na concentração teórica de 5 e 1% 

apresentaram-se cristalinas e sem presença de outras fases; 

2) CuHA 1 e 5% e CoHA e MgHA 1% apresentaram o maior grau de solubilidade 

em meio de cultura; 

3) Dentre as apatitas substituídas com 5% de metal, apenas a SrHA e VHA 

promoveram citotoxicidade e menor adesão aos respectivos discos; 

4) Apenas a esfera de CuHA mostrou citotoxicidade, mas todas as superfícies 

das apatitas modificadas com 1% de metal promoveram baixo nível de espraiamento 

celular; 

5) A morte celular induzida pela CuHA e ZnHA não é pela via da apoptose 

apesar  de todas as metal apatitas apresentarem elevado grau de apoptose; 

6) Apatitas modificadas com 1% de Sr, Pb, Fe, Mg, Co, Zn são citocompatíveis; 
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