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RESUMO 

A Hidroxiapatita é um dos materiais biocompátiveis mais conhecidos, favorecendo o 

crescimento ósseo. Contudo, sua resistência mecânica é limitada. A fim de 

minimizar este problema, uma solução é potencializar sua ação com o biopolímero 

quitosana, indicado para aplicações como biomaterial. No presente trabalho obteve-

se biocompósitos - hidroxiapatita/quitosana - para a aplicação como biomaterial. Na 

análise por FTIR foram identificadas bandas características da hidroxiapatita e uma 

possível sobreposição do grupo amina da quitosana pelo carbonato. os resultados 

de DRX demonstraram que não houve alteração do perfil da HA com a incorporação 

da quitosana. Na análise de MEV do biocompósito HA/quitosana, observa-se que 

não houve uma completa dispersão das partículas de HA na quitosana. Na imagem 

do biocompósito calcinado, verificou-se que após o tratamento térmico a 900°C a 

quitosana foi eliminada, resultando em um material poroso. As análises realizadas 

mostraram que a presença da quitosana não ocasionou mudanças significativas na 

fase da hidroxiapatita.  
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1. INTRODUÇÃO 

Por séculos, quando tecidos ou órgãos tornavam-se danificados, a única 

alternativa de médicos e especialistas era a remoção desta parte afetada, com 

óbvias limitações. A remoção de juntas, vértebras, dentes ou órgãos conduzia a 

somente uma ilusória melhora na qualidade de vida. Contudo, a expectativa de vida, 
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decorrente destas intervenções, raramente ultrapassava a faixa etária da 

progressiva diminuição da qualidade dos tecidos, e dessa forma a necessidade de 

substituir as partes danificadas era pequena. Durante o último século a situação 

mudou acentuadamente (1). 

A magnitude desses problemas tem levado pesquisadores à procura de 

materiais que possam substituir de forma apropriada os ossos danificados. O 

desenvolvimento de biomateriais mostra-se, fundamentalmente, importante uma vez 

que representa um aumento na expectativa de vida, na saúde em geral e no bem 

estar da população. 

As cerâmicas de fosfato de cálcio têm merecido lugar de destaque entre as 

denominadas biocerâmicas por não apresentarem toxicidade local ou sistêmica 

(biocompatibilidade), ausência de respostas a corpo estranho ou inflamações, 

propriedades de ligação óssea ou regeneração óssea. Isso é explicado pelo fato 

desses materiais serem compostos dos mesmos íons que formam a fase 

mineralizada do osso natural, sendo, portanto capazes de participar do equilíbrio 

cálcio/fosfato no organismo (2, 3, 4). 

Devido à grande similaridade química da hidroxiapatita com a fase mineral dos 

tecidos ósseos, a HA é um dos materiais mais biocompátveis conhecidos, 

favorecendo o crescimento ósseo para os locais em que ela se encontra 

(osteocondutor), estabelecendo ligações de natureza química com o tecido ósseo, 

permitindo a proliferação de fibroblastos, osteoblastos e outras células ósseas, 

sendo que as células não distinguem entre a hidroxiapatita e a superfície óssea (4, 5).  

Os biomateriais raramente apresentam todas as características fundamentais 

para ser considerado um substituto ósseo ideal.  tais como a biocompatibilidade, 

propriedades osteoindutivas e osteocondutivas (bioatividade) e a similaridade 

biomecânica com o osso. Estas características são raramente encontradas em um 

único material e por isto os materiais compósitos estão se adequando as aplicações 

clínicas. A produção de compósitos de matriz polimérica dotados de uma fase 

bioativa é uma forma de se minimizar as desigualdades mecânicas entre materiais 

bioativos e tecidos vivos (6). 

Os biomateriais metálicos têm seu uso consagrado, em decorrência das 

propriedades mecânicas e da biocompatibilidade. No entanto, são classificados 

como bioinertes. Existem algumas desvantagens específicas que ainda limitam o 

uso da HA cerâmica para substituição de tecidos duros, tais como sua natureza 
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frágil, a realidade conflitante entre porosidade e resistência mecânica e o problema 

de migração das partículas (7). Devido o osso ser um tecido que requer algum grau 

de tensão mecânica para manter sua vitalidade, a segurança a longo prazo de um 

implante permanente de HA é questionável. 

A fim de minimizar, ou até mesmo superar estes problemas, uma solução seria 

misturá-la a um ligante adequado. Nesse sentido, têm sido empregados vários 

biopolímeros, tais como colágeno, cola de fibrila, gelatina, quitosana e o alginato (8).  

Polímeros biodegradáveis e cerâmicas bioativas são combinadas numa grande 

variedade de materiais compósitos para serem usados na substituição e 

regeneração do tecido ósseo (9). 

A combinação HA-quitosana pode ser utilizada para preparar compostos com 

atividade biológica controlada (Biodegradabilidade). A hidroxiapatita pode atuar 

como um agente modificador reticular (devido à presença de cálcio e fósforo) (10). A 

quitosana é um polimero que pode oferecer grandes vantagens quando utilizado 

com fosfatos de calcio, por suas propriedades elastomericas (11). 

A quitosana é particularmente indicada para aplicações como biomaterial, 

devido à sua compatibilidade com organismos vivos. Além disso, é muito 

interessante economicamente por ser derivada do segundo polissacarídeo mais 

abundante na natureza, a quitina. Suas aplicações na área de biomateriais são: 

sistema de liberação controlada de fármacos, pele artificial, manufatura de lentes de 

contato, engenharia tecidos, membranas artificiais, periodontais, ortopédicas, entre 

outras (12,13). Dentre as características como biocompatibilidade e a 

biodegradabilidade, foram encontradas diversas aplicações para quitosana, dentre 

elas na área médica aonde vem sendo empregada como bioadesivo, osseoindutor 
(14), agente cicatrizador, agente microbiano e material de bandagem (15), inibição de 

células tumorais, efeito antifúngico, atividade antiácida e antiúlcera, ação 

hemostática e hipocolesterolêmica (16).  

No entanto, apesar de toda a sua potencialidade a obtenção de um 

biocompósito orgânico-mineral contendo quitosana e hidroxiapatita com 

características bioativas torna-se muito importante para o auxilio em operações de 

enxertia, em especial as que envolvem Regeneração Tecidual Guiada-RTG (17).  

Torna-se de relevante importância o desenvolvimento de biocompósitos para 

reconstituição do tecido ósseo, que possa atender à crescente demanda desses 

materiais nas aplicações biológicas das diversificadas áreas da saúde. Portanto, o 
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presente trabalho tem como objetivo o desenvolver e caracterizar biocompósitos 

hidroxiapatita/quitosana para reparação e regeneração óssea.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Preparação do pó de fosfato de cálcio 

O pó de fosfato de cálcio foi obtido através de um processo envolvendo uma 

reação de neutralização entre as soluções de ácido fosfórico (H3PO4) e hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2). As quantidades das soluções foram estequiometricamente 

determinadas de acordo com os valores das relações atômicas entre os átomos de 

cálcio e fósforo - Ca/P, que neste estudo foi 1.67, valor correspondente à fase da 

hidroxiapatita (HA). O aparato experimental foi desenvolvido e adaptado pelo Grupo 

de Biomateriais da UAEMa/UFCG. 

 
2.2 Preparação da solução de quitosana 2% 

A solução de quitosana foi preparada através da dissolução do polímero em 

uma solução de acido acético (1%v/v), para uma concentração final da solução 

polimérica 2%(m/v), sob agitação magnética e aquecimento até dissolver toda a 

quitosana. Após esse período, a solução final foi filtrada à vácuo para a remoção de 

resíduos. Em seguida a mesma foi neutralizada com a adição de uma solução de 

NaOH 1M. 

2.3 Preparação dos biocompósitos HA/quitosana 

Os biocompósitos foram preparados em uma proporção de 70% de 

hidroxiapatita e 30% de quitosana. A pasta formada foi mantida sob agitação por 30 

minutos a temperatura ambiente, em seguida filtrada. A massa retida foi colocada 

em molde sob pressão de 2,5 toneladas por 30 minutos, em seguida desmoldada e 

colocada na estufa a 60°C por 20 horas.  

 
2.4 Técnicas de Caracterização dos Biocompósitos  

As análises das amostras foram realizadas após o tratamento térmico 

utilizando-se as técnicas: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de 

raios X (DRX), Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR). 

A análise por Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada em um 

microscópio modelo SUPERSCAN SSX-550 SHIMADZU. 
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Neste trabalho utilizou-se um difratômetro SHIMADZU (modelo XRD 6000) com 

varredura angular entre 10º e 70º, na montagem de Bragg-Brentano, sistema θ-2 θ, 

utilizando-se radiação de Cu (kα1) com varredura no passo de 0,02 (2θ).  

A caracterização por espectroscopia na região do infravermelho com 

Transformada de Fourier foi realizada em um espectrômetro modelo Spectrum 400 

FT Mid-IR PerkinElmer com varredura de 4000 a 400 cm-1. Para a obtenção do 

espectro de infravermelho do biocompósito, foi preparada uma pastilha de KBr.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens das análises de microscopia eletrônica de varredura do 

biocompósito HA/quitosana e da amostra calcinada a 900°C estão apresentadas nas 

Figuras 1 e 2.  

Observa-se na Figura 1 que não houve uma completa dispersão das partículas 

de HA na quitosana, revelando a formação de aglomerados na superfície da 

amostra. Na Figura 2, verificou-se que após o tratamento térmico a 900°C a 

quitosana foi eliminada deixando espaços vazios na estrutura, resultando em um 

material poroso. 

Figura 1: MEV do biocompósito HA/CHI. Figura 2: MEV da amostra calcinada a 
900°C. 

 

3.2 Análise por difração de raios X 

A análise do DRX, Figura 3, mostra que a presença da quitosana não 

ocasionou mudanças significativas na fase da hidroxiapatita, pois todos os picos 

correspondem a esta fase. A quitosana por não ser uma matriz cristalina não 

apresenta um difratograma característico. 
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Figura 3: Difratograma de raios-X do biocompósito. 

 
3.3 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)  

A Figura 4 apresenta o espectro de FTIR dos biocompósitos desenvolvidos. As 

bandas na região de 478, 562 e 1100 cm-1 corresponde às vibrações de 

estiramentos e flexões dos grupos PO4
3- (3,18). As bandas em torno de 3400 e 3590 

cm-1 são atribuídas ao estiramento dos grupos hidroxila, OH-, característicos da HA. 

As bandas em torno de 880 e 1457 cm-1 são atribuídas à incorporação de grupos 

CO3
2- proveniente do ar, visto que as amostras foram produzidas em atmosfera 

aberta e em solução aquosa. As bandas na região 2000 cm-1 pode ser atribuído ao 

CO2 absorvido do meio ambiente. 

 

Figura 4: Espectro vibracional de IV da HA, CHI e HA/CHI. 
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De acordo com o espectro apresentado na Figura 4, pode-se confirmar que a 

quitosana não é 100% desacetilada, confirmado através da banda encontrada na 

região de 1646 cm-1, característica de uma amida I (O=C-NHR). As demais bandas 

representam os anéis aromáticos da estrutura dando destaque à banda localizada 

próximo a 1500 cm-1 (estiramento C-O) que caracteriza a ligação N-glicosídica 

responsável pela estruturação do polímero. 

 

4. CONCLUSÕES 

• As análises realizadas mostraram que a presença da quitosana não 

ocasionou mudanças significativas na fase da hidroxiapatita; 

• Através da análise de difração de raios X (DRX) observou-se que não houve 

alteração do perfil da HA com a incorporação da quitosana; 

• A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) do biocompósito 

HA/quitosana, indicou que não houve uma completa dispersão das partículas de HA 

na quitosana, revelando a formação de aglomerados na superfície da amostra. No 

entanto, imagem do biocompósito calcinado, verificou-se que após o tratamento 

térmico a 900°C a quitosana foi eliminada deixando espaços vazios na estrutura, 

resultando em um material poroso; 

• Observou-se através da análise por espectroscopia no infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) bandas características da hidroxiapatita e uma 

possível sobreposição do grupo amina da quitosana pelo carbonato. 
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OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN BIOCOMPOSITES / 

HAP FOR APPLICATION AS BIOMATERIAL 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The hydroxyapatite is one of the most biocompatible materials known by encouraging 
bone growth. However, the main drawback it is the poor mechanical strength. A 
method to overcome this problem is the addition of the biopolymer chitosan, suitable 
for applications as biomaterials. In this study was obtained a hydroxyapatite – 
chitosan biocomposites for application as a biomaterial. In the FTIR analysis it was 
identified characteristic bands of hydroxyapatite and a possible overlap of the amino 
group of chitosan by carbonate. XRD analysis showed that there was no change in 
the profile of HA after chitosan incorporation. In SEM analysis of the biocomposites 
HA / chitosan, it is observed that there wasn’t a complete dispersion of HA particles 
in the chitosan. In the image of calcined biocomposite, it was found that after heat 
treatment at 900 ° C chitosan was eliminated, resulting in a porous material. The 
analysis has shown that the presence of chitosan did not cause significant changes 
in the phase of hydroxyapatite. 

 
Key-words: biocomposites, hydroxyapatite, chitosan. 
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