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Resumo: Neste trabalho foi estudada a ação do colágeno (COLL) na síntese de hidroxiapatita (HA), produzida através 
do processo sol-gel, visando produzir um compósito capaz de mimetizar a composição química do tecido dental. O 
material resultante foi caracterizado por espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDX), espectrometria de 
absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), difratometria de raios-X a alto ângulo 
(WAXD) e microscopia eletrônica de varredura (SEM). Através de EDX foi determinada a razão Ca/P - 1,89 e 2,38, 
sem e com a presença de colágeno, respectivamente. A análise de FT-IR não evidenciou interação significativa entre os 
constituintes do compósito. O difratograma de raios-X indicou o aumento da resolução e da intensidade dos picos 
pertencentes à HA. As fotomicrografias revelaram que o método de preparação exerceu influência significativa na 
morfologia da hidroxiapatita, além de resultar em um compósito homogeneamente disperso. 
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Effect of the addition of collagen in the preparation of hydroxyapatite, aiming the application of 

pulp capping 
Abstract: This work studied the action of collagen (COLL) in the hydroxyapatite (HA) synthesis, produced through 
sol-gel process, in order to mimetize the chemical composition of dental tissue. The resulting material was characterized 
by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), wide-angle X-ray 
diffraction (WAXD) and scanning electron microscopy (SEM). The Ca/P ratio was determined through EDX - 1,89 e 
2,38, with and without collagen, respectively. The FT-IR analysis showed no significant interaction between the 
constituents of the composite. The R-ray diffractograms indicated an increase of the resolution and intensity of the HA 
peak. The photomicrographies showed that the preparation method exhibited significantly influence onto the 
hydroxyapatite morphology, as well as resulted in a homogeneously dispersed composite. 
Keywords: collagen, hydroxyapatite, pulp capping, scaffold. 

 
 
Introdução  

 

O desenvolvimento de materiais que preservem a vitalidade do complexo dentino-pulpar ou 

que estimulem a regeneração da polpa dental, exposta na cavidade oral, tem recebido grande 

destaque. O capeamento pulpar é uma terapia indicada em casos de exposição pulpar e consiste na 

cobertura ou proteção da área exposta, com um material que induza a formação de dentina 

reparadora [1]. Atualmente, o hidróxido de cálcio e o agregado de trióxido mineral (MTA) têm sido 

amplamente empregados para este fim, embora não apresentem nenhuma similaridade com o tecido 
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dental. Desta forma, faz-se necessária à busca por materiais capazes de induzir o reparo pulpar, 

agregando maior similaridade química e estrutural com o sítio de implantação [2].  

Colágeno (COLL) e hidroxiapatita (HA) são os principais componentes do tecido ósseo, e 

de alguns tecidos dentais - complexo dentino-pulpar e cemento. O colágeno é um polímero natural, 

fibroso, abundante no organismo dos vertebrados, correspondendo a 25% das proteínas totais. A 

Hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] é uma biocerâmica, constituída por fosfato de cálcio bioativo, que 

apresenta propriedades de osteoindução, osteocondução, osteointegração, além de, elevada 

bioatividade. Recentemente, estes materiais vêm sendo amplamente estudados nas áreas médicas e 

odontológicas para aplicação em engenharia de tecido ósseo [3-5].  

O objetivo deste trabalho foi observar o efeito da adição de colágeno na preparação de 

hidroxiapatita, visando à produção de um material alternativo para capeamento pulpar. 

 

Experimental  

 

Preparação de HA na presença de colágeno 

A síntese de hidroxiapatita na presença de colágeno foi feita conforme descrito a seguir. 

Foram preparadas duas soluções: solução A – 62,5mL de solução aquosa, contendo colágeno, a 

2,42M de nitrato de cálcio tetrahidratado Ca(NO3)2 4H2O; e solução B – 62,5mL de solução aquosa 

a 1,48M de fosfato de amônio (NH4)2HPO4. O pH de ambas as soluções foi ajustado entre 10-11 

pela adição de hidróxido de amônio (NH4OH). A solução B foi gotejada sobre a solução A, sob 

agitação mecânica (350rpm), taxa de fluxo de 100mL h-1, ± 80ºC, por 40min, aproximadamente. 

Após este período, o meio reacional foi mantido sob agitação por mais 2h. Para fins comparativos, 

certa quantidade de HA foi sintetizada, na ausência de colágeno, seguindo a mesma metodologia. O 

produto final, na forma de gel, foi liofilizado levando à obtenção de um pó [6].  

 

Caracterização estrutural e morfológica 

 A caracterização dos materiais foi realizada por espectrometria de energia dispersiva de 

raios-X (EDX), espectrometria de absorção na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR), difratometria de raios-X a alto ângulo (WAXD) e microscopia eletrônica de 

varredura (SEM). A composição e estrutura química dos materiais foram investigadas por EDX e 

FT-IR. A natureza cristalina e possíveis alterações nos ângulos de reflexão 2θ da HA foram 

avaliadas por WAXD. A análise de SEM foi utilizada para auxiliar a avaliação morfológica.  
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Resultados e Discussão  

 

Espectrometria de energia dispersiva de raios-X (EDX)  

 A determinação da composição química da HA, obtida sem e com a presença de colágeno, 

foi conduzida em espectrômetro de energia dispersiva de raios-X, modelo 720 (Tabela 1). 

Observou-se que o método de preparação da HA na presença de colágeno promoveu mudanças 

significativas na constituição e na quantidade de óxidos presentes em cada amostra. A razão Ca/P 

determinada pela técnica, indicou os valores de 1,89 e 2,38, para a HA sem e com a presença de 

colágeno, respectivamente. A razão Ca/P = 1,89 está em consonância com o valor encontrado na 

literatura [7]. Assim, foi possível concluir que o colágeno interferiu na estrutura da HA. 

 

Tabela 1. Composição da HA, sem e com colágeno. 

Óxido Sem colágeno (%) Com colágeno (%) 

CaO 51.35 52.55 

P2O5 43.97 37.15 

Na2O - 5.69 

SiO2 3.60 2.72 

SO3 0.97 1.62 

ZrO2 0.08 - 

SrO 0.01 0.01 

K2O - 0.21 

CuO - 0.01 

 

Espectrometria de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

O espectro de FT-IR das amostras foi obtido a partir de pastilha de KBr, utilizando 

espectrofotômetro Varian, modelo Excalibur Series, na faixa de freqüência de 4000-400cm-1, com 

40 varreduras e resolução de 2cm-1. A Figura 1 mostra o espectro de FT-IR das amostras. A 

estrutura química dos materiais foi confirmada, e no caso da HA contendo colágeno, não foi 

evidenciada interação significativa entre os constituintes.  

 

5229



                                Anais do 11º Congresso Brasileiro de Polímeros – Campos do Jordão, SP – 16 a 20 de outubro de 2011. 

 

Figura 1. Espectro de FT-IR das amostras       

                                

Difratometria de raios-X a alto ângulo (WAXD) 

A difratometria de raios-X a alto ângulo (WAXD) foi conduzida em equipamento Rigaku, 

modelo miniflex, utilizando-se tensão de 40Kv, corrente de 30mA e varredura de ângulo 2θ entre 2-

60º. Análise de WAXD das amostras (Figura 2) revelou ângulos de difração 2θ característicos de 

seus componentes precursores. Na amostra produzida na presença de colágeno, foi observado o 

aumento da resolução e da intensidade dos picos pertencentes à HA (2θ = 29, 33, 41). Isto pode ser 

atribuído ao crescimento preferencial da hidroxiapatita no plano cristalográfico referente ao ângulo 

de difração 2θ igual a 33, conforme descrito por Ficai e colaboradores [8]. 

 

Figura 2. Difratograma de raios-X das amostras 

 

Microscopia eletrônica de varredura (SEM) 

 A investigação morfológica das amostras foi realizada em microscópio eletrônico de 

varredura GO, modelo JSN5610LV.  As fotomicrografias estão mostradas na Figura 3. A amostra 

produzida na presença de colágeno conduziu à HA com estrutura similar à microbastão – estrutura 
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regular -, enquanto aquela obtida na ausência de colágeno revelou morfologia irregular e com 

aglomerados. O resultado confirmou o que foi observado na análise de WAXD. 

                 

                                         (a)                                 (b)                                 (c) 

Figura 3. Fotomicrografia de SEM: (a) HA, ampliado 4000x; (b) colágeno, ampliado 2500x;  

(c) colágeno/HA, ampliado 2500x. 

 

Conclusões  

A investigação da interferência de colágeno na estrutura da hidroxiapatita foi conduzida por 

técnicas convencionais. As análises de WAXD e SEM foram congruentes e indicaram o 

aprimoramento da qualidade dos cristais de HA na presença de colágeno. O trabalho continua nos 

laboratórios do IMA.  
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