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Introdução
A hidroxiapatita, HA, destaca-se na aplicação como
material de enxertia ósseo-condutor por promover uma
bioatividade na formação do tecido neo-ósseo e por ser o
principal componente mineral da matriz óssea. Membranas
de colágeno são freqüentemente utilizadas em cirurgias de
reparação tecidual óssea servindo como barreira para
evitar a migração do enxerto fora do local do defeito a ser
reparado. Elas possuem a vantagem de serem absorvidas
não exigindo um segundo ato cirúrgico para sua retirada,
porém com limitações devido a sua alta taxa de absorção
pelo organismo. O recobrimento destas membranas com
HA vem sendo objeto de estudo por dois motivos
principais: (a) características ósseo-condutoras e (b) maior
tempo de absorção [1]. O recobrimento de HA pelo
método biomimético na superfície de membrana de
colágeno em meio SBF foi observado por Microscopia
Eletrônica de Varredura - MEV e Espectroscopia no
Infravermelho - IV.
Materiais e Métodos
Tratamento da membrana: As membranas de colágeno
foram primeiramente imersas em uma solução de 10% de
TEOS (Tetraetilortossilicato) por um período de 24 horas.
Recobrimento biomimético: Após o tratamento em solução
de TEOS, as membranas foram submetidas em 1,5 SBF
por 7 dias a 37oC para o recobrimento de apatita [2].
Caracterização: As membranas antes e após recobrimento
foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de
Varredura - MEV e Espectroscopia no Infravermelho - IV.
Resultados e Discussão
A Fig. 1 mostra as microestruturas das amostras das
membranas de colágeno com e sem recobrimento de
fosfato de cálcio. Observa-se na Fig. 1a somente a fibra de
colágeno da membrana com tamanho de poros entre 50 e
100µm. Na Fig. 1b, após o recobrimento de fosfato de
cálcio, nota-se que houve uma diminuição no tamanho de
alguns poros (< 50µm). A membrana de colágeno foi
recoberta de forma uniforme, Fig. 1b e 1c, composta por
partículas com diferentes formas e com tamanho inferiores
a 5µm. A formação de cristais de HA sobre a membrana
de colágeno é muito similar aos cristais formados sobre as
superfícies de vidro e de metal [3,4]. O processo de
nucleação de HA sobre membranas de colágeno foi
possível em decorrência ao tratamento com uma solução
de TEOS devido a formação de pontes OH, provenientes
dos íons silanóis – SiOH, sobre a superfície. A liberação
do Si para a solução acelera a nucleação através do
aumento do produto de atividade iônica da apatita do
fluido devido ao aumento da concentração do íon OH-, que
é um dos componentes da HA [4]. O espectro de
infravermelho, Fig. 1c, apresentou algumas bandas
referentes ao grupo PO43- em 1064, 1032 e 960 cm-1.
Observou-se também em 1405, 1460 e 872 cm-1 bandas

referentes ao grupo CO32hidroxiapatita carbonatada.
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Fig. 1: MEV das membranas de colágeno sem (a) e com
(b) recobrimento de HA e (c) espectro de IV e MEV do
recobrimento de HA com 2000x de aumento.
Conclusões:
O tratamento com solução de TEOS se mostrou efetivo
como agente nucleante de cristais de hidroxiapatita sobre
membranas de colágeno. Com o método biomimético foi
possível obter uma hidroxiapatita carbonatada e com
recobrimento uniforme.
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