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ABSTRACT

A potentially resorbable material was developed by bioactive glass addition to 
bovine mineral. Blocks of femur bovine bone were cut, immersed in sodium hydro-
xide at 60 °C for 24 hours in order to eliminate part of the organic constituents of 
bone.  The pieces were then washed. The mineral bone was obtained by heat tre-
ating the samples at 900 ºC. A niobo-phosphate glass was milled and the powder 
was used to impregnate the mineral bone blocks. The samples were then sintered 
at 1350 °C and a hybrid synthetic-bovine scaffold was obtained. Light and scanning 
electron microscopy (SEM) was used to characterize samples morphology. X-ray 
diffraction analyses (XRD) showed the presence of hydroxyapatite (HA) and trical-
cium phosphate (TCP). Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR) revealed 
the presence of the characteristic functional groups.  FTIR was an important and 
complementary tool to XRD analysis.

Keywords: hybrid synthetic-bovine scaffold, mineral bone, bioactive glass, 
hydroxyapatite, tricalcium phosphate.

RESUMO

Um material potencialmente reabsorvível foi desenvolvido pela adição de vi-
dro bioativo a osso mineral bovino. Blocos de osso de fêmur bovino foram corta-
dos, imersos em hidróxido de sódio a 60 °C por 24 horas para retirada de parte 
do material orgânico, e lavados. O osso mineral foi obtido por tratamento térmico 
das amostras a 900 ºC. Um vidro  niobo-fosfato foi triturado  e o pó  utilizado para 
impregnar os blocos de osso mineral. As amostras foram sinterizadas a 1350 °C e 
um arcabouço híbrido sintético-bovino foi obtido. Microscopia ótica e Microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) foram utilizadas para caracterizar a morfologia. A 
análise por difração de raios X (DRX) mostrou a presença de hidroxiapatita (HA) e 
fosfato tricálcio (TCP). Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fou-
rier (FTIR) revelou a presença de grupos funcionais característicos da presença 

* Tradução do artigo Novel Hybrid Scaffolds Based on Bone Mineral and Bioactive Glass;  Proceedings of the 22nd 
International Symposium on Ceramics in Medicine, Daegu, 2009, p. 181-184.
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das fases identificadas por DRX.  A técnica de FTIR foi uma ferramenta importante 
para confirmar e complementar os resultados de DRX.

Palavras-chave: Arcabouço híbrido sintético-bovino, osso mineral, vidro bio-
ativo, hidroxiapatita, fosfato tricálcio.

INTRODUÇÃO

Arcabouços de fosfato de cálcio têm sido desenvolvidos como enxertos alo-
plásticos (Yamagushi, 1995; LeGeros, 1993) e, mais recentemente, como suporte 
em engenharia de tecidos (Hench, 2005). O osso mineral é uma alternativa, visto 
que este material mantém a arquitetura óssea. Porém, há restrições na utilização 
de um produto de origem animal. Tratamentos químicos e térmicos são geralmente 
necessários para que seja garantida a eliminação de qualquer risco biológico (Pra-
do da Silva, 2002). As cerâmicas de fosfato de cálcio e os vidros bioativos têm sido 
amplamente utilizados em enxertos ósseos. Isto se dá principalmente devido a sua 
bioatividade, baseada na habilidade destes materiais se ligarem quimicamente ao 
tecido ósseo, além de sua capacidade de dissolução e reabsorção in vivo.

Dentre os fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita (HA) é o que apresenta maior 
similaridade estrutural e química com a fase mineral do osso e seu uso como subs-
tituto aloplástico tem crescido significativamente (Shors, 1993).  A adição de pe-
quenas frações de vidro bioativo à hidroxiapatita como aditivo de sinterização tem 
mostrado uma otimização das suas propriedades mecânicas e aumento da solubi-
lidade do produto final em relação à HA pura (Knowles, 1996; Queiroz, 2003). Este 
resultado pode estar relacionado à decomposição da HA nas fases α e β TCP, sa-
bidamente mais solúveis, bem como à inibição do crescimento de grão pelo vidro.

Foi demonstrado recentemente que o vidro bioativo niobo-fosfato induziu degra-
dação da HA estequiométrica com a formação de fases α e β TCP após a sinterização. 
Estes vidros não demonstraram citotoxicidade. (Prado da Silva, 2008).  O objetivo des-
te trabalho é obter um arcabouço com taxa de absorção in vivo compatível com a taxa 
de neoformação óssea, prevenindo assim espaços preenchidos com tecido fibroso.

MATERIAIS E MÉTODOS – PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Blocos de osso de fêmur bovino (10x10x10 mm3) foram cortados e lavados 
em hidróxido de sódio a 60°C por 24 horas. O osso mineral foi obtido por calcina-
ção dos blocos de osso a 900°C por uma hora para que os componentes orgânicos 
fossem volatilizados.

 Um biovidro niobo-fosfato patenteado (Prado da Silva, 2008) foi triturado e  
utilizado para impregnar os blocos de osso mineral. Foram preparadas suspensões 
do biovidro bioativo em etanol nas proporções 10wt% (amostra B) e 12wt% (amos-
tra C). Os blocos de osso foram imersos nessa suspensão e deixados sob agitação 
por 24 horas.  Os blocos foram secos e novamente pesados com o objetivo de 
determinar a porcentagem de vidro impregnado. As amostras foram então sinteriza-
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das com taxa de aquecimento de 5°C por minuto até 1350°C, onde permaneceram 
por uma hora (patamar). Os arcabouços foram resfriados no próprio forno.

Para controle, a amostra A foi preparada sem adição de biovidro e foram uti-
lizados os mesmos parâmetros de sinterização (taxa de aquecimento de 5°C por 
minuto até 1350°C por uma hora e resfriamento no forno).  As análises DRX e FTIR 
foram feitas em amostras produzidas por prensagem uniaxial de pós de HA bovina 
com diferentes frações de vidro bioativo.

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

Para caracterização da morfologia, foram utilizadas microscopia óptica (Ste-
reo miscroscope ZEISS model Stemi 2000) e microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) - Edax-EVO. Para análise elementar qualitativa, utilizou-se espectroscopia 
de raios X por dispersão de energia (EDS).  A análise por difração de raios X (DRX) 
foi utilizada para determinar a presença das diferentes fases cristalinas (PANalyti-
cal modelo X’Pert PRO).  A análise quantitativa destas foi realizada utilizando-se 
o método de Rietveld (programa TOPAS versão acadêmica). Como ferramenta de 
comprovação e complementação do DRX, a espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) revelou a presença de grupos funcionais caracte-
rísticos das diferentes fases presentes (Shimadzu model IRPrestige-21). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A Figura 1 apresenta imagens em microscopia óptica da amostra controle 
A (sem adição de vidro) e amostra C (12% de vidro) sinterizadas a 1350 °C. Foi 
possível observar a morfologia do arcabouço sem alterações significativas entre a 
amostra impregnada e a amostra controle.

Figura 1. Microscopia óptica da amostra controle A (a) e amostra C (b): osso mineral adicionado de 12 % de 
vidro bioativo.
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A Figura 2 é uma micrografia em microscopia eletrônica de varredura da 
amostra controle A, mostrando sua morfologia. O espectro de EDS apresentou 
os elementos químicos normalmente encontrados na composição do osso.

Figura 2.  Micrografia de MEV da amostra controle A (a)  e o espectro de EDS (b).

 
Na Figura 3, foi identificada a presença de regiões ricas em nióbio com mor-

fologia distinta da matriz, nas amostras com adição de vidro bioativo. O resultado 
foi confirmado pela análise em EDS. Os outros elementos químicos encontrados 
e n’ao encontrados fazem parte da composição química da fase mineral do osso. 

         

Figura 3. Imagem de MEV da amostra C (a) e espectro de EDS (b).

O padrão de difração da amostra controle A indica HA como principal fase 
após a sinterização a 1350 °C. A análise pelo método de Rietveld também re-
velou a presença de pequenas quantidades de fases β TCP e CaO. Análises de 
DRX das amostras de pó produzidas com diferentes frações de vidro indicaram a 
presença de HA, β TCP, β TMCP. A análise por Rietveld indicou uma diminuição 
na porcentagem de HA com o aumento da porcentagem de vidro.

          



71 2o Trimestre de 2011 – 

Figura 4. Análise pelo método de Rietveld da amostra controle e da amostra em pó (osso mineral e 4% de 
vidro bioativo).

Com o espectro de FTIR, foi possível identificar bandas de absorção de hidro-
xila características da HA. Esse resultado mostra uma diminuição na intensidade 
das bandas de hidroxila com a adição do vidro devido à diminuição da fração da 
fase HA e aumento da fração da fase β TCP.

Figura 5. Espectro FTIR das amostras de pó (osso mineral 4%, 6% e 8%).

CONCLUSÃO

Estes resultados sugeriram que as amostras com adição de vidro niobo-fos-
fato apresentaram aumento da fração de β TCP em relação às amostras controle. 
Esta observação mostra que o biovidro niobo-fosfato induz a decomposição da HA 
em TCP. Este fato foi comprovado por DRX e FTIR. Através da incorporação de 
vidro niobo-fosfato à hidroxiapatita bovina, um arcabouço potencialmente reabsor-
vível foi desenvolvido, devido à presença da fase solúvel TCP.
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