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Resumo: Scaffold para regeneração de tecido orgânico são dispositivos arquitetônicos, tridimensionais, porosos, 

biocompatíveis e biodegradáveis. Os primeiros desafios a serem alcançados no desenvolvimento desses dispositivos são 

mimetizar as propriedades biomecânicas do tecido alvo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar 

scaffold compostos de quitosana (Qt), alginato de sódio (AS), hidroxiapatita (HA). Os scaffolds foram obtidos por 

liofilização. A HA foi incorporada à dispersão polimérica de Qt-AS na concentração de 20 e 60%. As propriedades 

mecânicas do scaffold foram determinadas por ensaios de tração e compressão. A capacidade de intumescimento foi 

avaliada na presença de fluido salivar simulado, água purificada, HCl 0,01M, NaOH 0,01M. O teor de cálcio foi 

quantificado usando fluorescência de raios-X. A análise dos resultados indica que o scaffold Qt-AS-HA-60% obtidos 

por liofilização reúne propriedades mais promissoras para regeneração do tecido ósseo. 
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SCAFFOLD OF CHITOSAN-SODIUM ALGINATE AND HYDROXYAPATITE WITH 

APPLICATION POTENTIAL FOR BONE REGENERATION. 

 

Abstract: Scaffold for organic tissue regeneration are architectural, three-dimensional, porous, biocompatible and 

biodegradable devices. The first challenges to be met in the development of these devices to mimic the biomechanical 

properties of the target tissue. The aim of this study was to develop and to characterize scaffolds composed of chitosan 

(Ch), sodium alginate (SA), hydroxyapatite (HA). The scaffolds were obtained by lyophilization. HA has been 

incorporated into the polymer dispersion in Ch-AS concentration of 20 and 60%. The mechanical properties of the 

scaffold were determined by tensile and compression tests. Swelling capacity was assessed in the presence of simulated 

saliva, purified water, HCl 0.01M, NaOH 0.01M. The calcium content was quantified using fluorescence X-rays. 

Analysis of the results indicates that the Qt-AS-HA-60% scaffold obtained by lyophilization meets promising properties 

for bone tissue regeneration. 
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Introdução 

Tecidos orgânicos lesionados ou doentes podem ser reparados ou substituídos por cirurgia 

reconstrutiva. No entanto, os procedimentos cirúrgicos com esta finalidade enfrentam obstáculos 

que limitam sua aplicação, entre esses, escassez de doadores, dispositivos biomédicos pouco 

eficientes e a necessidade do uso de imunossupressores para evitar rejeição do tecido ou órgão 

implantado. Desta forma, o desafio é projetar e desenvolver sistemas tridimensionais, 

biologicamente compatíveis, que favoreçam o transporte de nutrientes, a estabilidade mecânica, a 

coordenação de processos multicelulares e microambiente específico que preserve e estimule a 

proliferação da fenotipagem celular [1].  

Scf (Scf) são matrizes ou suportes tridimensionais porosos, temporários, biodegradáveis usados na 

engenharia de tecidos para mimetizar a estrutura da matriz extracelular e estimular respostas 

celulares específicas em nível molecular. Este modelo de dispositivo biológico fornece condições 

mailto:marco.chaud@prof.uniso.br


                                Anais do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros – Natal, RN – 18 a 22 de outubro de 2015 

biofísicas e bioquímicas adequadas, tanto para propagação celular ou molecular de sinalização 

específica, como para manter-se integrado ao tecido hospedeiro, sem risco de rejeição pelo tecido 

original [2]. 

Os biomateriais que compõem os Scf conferem requisitos químicos e arquitetônicos necessários 

para a manutenção da estabilidade física e química, resultando em uma estrutura com resistência 

mecânica adequada, biocompatível e biodegradável [3]. 

A quitosana (Qt) é um polissacarídeo obtido da quitina, sua molécula é constituída de unidades 2-

acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas 

pelo mesmo tipo de ligação glicosídica β(14). Massa molecular e grau de desacetilação são 

responsáveis pelas principais propriedades físico-químicas e biológicas da Qt. A quantidade de 

grupos amino presentes na estrutura influencia diretamente a solubilidade e a viscosidade das 

dispersões aquosas de Qt [4]. 

O alginato de sódio (AS) é um copolímero aniônico linear constituído de ácidos α-L-gulurônicos e 

β-D-manurônicos. O AS é um polieletrólito capaz de formar complexos com a Qt, sem alterar as 

propriedades de biodegradabilidade e biocompatibilidade. O complexo Qt-AS confere maior 

resistência mecânica aos compósitos devido a forte interação eletrostática entre as cadeias 

poliméricas [5]. 

A HA é um composto cristalino quimicamente semelhante ao tecido ósseo e constitui uma reserva 

de cálcio e fósforo que facilita as trocas eletrolíticas no tecido orgânico [6]. 

Neste estudo, Scf compostos por Qt/AS e Qt/AS-HA foram projetados e fabricados pelo método 

liofilização. As propriedades físico-químicas foram avaliadas quanto à resistência mecânica, 

eficiência de intumescimento e teor de cálcio. 

 

Experimental 

Preparação dos Scf de Qt/AS e Qt/AS-HA 

Os Scf foram obtidos por liofilização das dispersões aquosas de Qt/AS e Qt/AS-HA. As dispersões 

de Qt (4% m/v) em solução aquosa de ácido acético 2% (v/v) e de AS (4% m/v) em água purificada 

foram preparadas, separadamente, por agitação mecânica (7000 rpm/10 min.) usando elemento 

dispersor 25G (Ultra Turrax IKA®, T-25D, Staufen, Germany) e misturadas (1:1 m/m). Para a 

obtenção das dispersões de Qt/AS-HA, as partículas de HA foram previamente tamisadas (mesh 

60). Para melhorar a homogeneização da mistura, a HA foi adicionada gradualmente à dispersão 

aquosa de AS, sob agitação mecânica (7200 rpm, 10 min.)  nas proporções de 20% e 60% (m/m), 

em relação à massa total dos polímeros Qt/AS. A dispersão de Qt foi adicionada à mistura de AS-

HA nas mesmas condições e agitada até completa homogeneização. Para obtenção do Scf cerca de 

3g das dispersões Qt/AS e Qt/AS-HA foram transferidas para recipientes cilíndricos com 

capacidade volumétrica de 7 cm
3
. As amostras foram congeladas -80ºC (Ultra-freezer Cold Lab – 

Piracicaba-SP) e liofilizadas a -30ºC (Thermo Fisher® SCientific – modulyod – 115- USA). Os Scf 

obtidos receberam a denominação de Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA (60%). 

 

Avaliação das propriedades mecânica  

As propriedades mecânicas dos Scf Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA (60%), com dimensões 

padronizadas (~340 mm
3
), foram avaliadas por tração e compressão utilizando texturômetro (Stable 

Micro Systems –TA-XT Plus, Goldalming, UK). Os resultados foram registrados pelo software 

Exponente Texture Analysys. Para avaliar a resistência mecânica à tração na ruptura, as 

extremidades dos Scf de Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA (60%) foram fixadas por presilhas 

(Mini Tensile Grips). As braçadeiras foram posicionadas a uma distância de 10 mm uma da outra. 

Os Scf foram tracionados com uma carga de 5 g numa razão de deslocamento ascendente de 2 

mm.s
-1

. Para avaliar a resistência à compressão os Scf foram fixados entre duas placas perfuradas 

(orifício de 10 mm), previamente fixadas sobre a plataforma do texturômetro. Os Scf foram 
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pressionados por um corpo de prova com extremidade esférica (5 mm de diâmetro), carga de 5g e 

razão de deslocamento descendente de 1 mm.s
-1

. 

 
Capacidade de intumescimento 

A capacidade de intumescimento do Scf foi avaliada em água purificada (pH 6,8), HCl 0,01M (pH 

4,4), NaOH 0,01M (pH 9,8) e fluido salivar artificial (FSS) (pH 6,9) preparado conforme descrito 

por Porto et al., 2013[7]. Para determinação da capacidade de intumescimento foi utilizado um 

sistema adaptado do dispositivo Enslin-Neff. Durante o procedimento, o funil foi vedado para evitar 

evaporação. A capacidade de intumescimento (CI) foi calculada (Eq. 1) após a capacidade de 

absorção do Scf alcançar o ponto de equilíbrio. A avaliação foi feita em triplicata.  

CI (%) = (mf – mi/mi)x100     (1) 

Onde: CI% é a capacidade de intumescimento do scaffold, mf é a massa final (g) do scaffold após o 

equilíbrio de saturação, mi é a massa inicial dos scaffold seco. 

 

Fluorescência de Raios-X 

A análise de teor de íons de Cálcio (Ca
2+

) presente nos Scf Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA 

(60%) foi realizada em espectrômetro de fluorescência de raios-X (Hamamatsu Photonics – L6731-

01, Hamamatsu, Japão). Para análise dos dados de fluorescência foi utilizado o software XRF-

FPTM fornecido pela Amptek (Versão 5.2.9). 

 
Resultados e Discussão 

As propriedades mecânicas dos Scf têm papel importante na regeneração de tecido ósseo. O 

comportamento durante a tração (elongação) é um parâmetro importante para definir a resistência 

mecânica do Scf para regeneração óssea[8]. Na Tabela 1 e Fig. 1 podemos observar que no ensaio 

de tração, a força necessária para elongação e ruptura do Scf de Qt/AS-HA (60%) foi maior 

(2,21±0,07 Kg.s
-1

) do que para os Scf Qt/AS e Qt/AS-HA (20%). O resultado do ensaio de 

perfuração e flexibilidade demonstrou que o sistema precisou de mais força para romper o scaffold 

de Qt/AS e que o mesmo apresenta uma maior capacidade plástica que os Scf contendo HA. Esse 

resultado mostra que a incorporação da HA na cadeia polimérica (Qt/AS) confere menor resistência 

à perfuração e flexibilidade. No entanto, o resultado observado no ensaio de elasticidade demonstra 

que o Scf Qt/AS-HA (20%) possui uma maior capacidade de retornar ao seu formato original após a 

aplicação de uma determinada força de compressão. Esse resultado demonstra que a massa de HA 

interfere nessa propriedade mecânica do Scf. 

 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas dos Scf Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA (60%) (n=3) 

Qt - quitosana, AS – alginato de sódio, HA – hidroxiapatita, T – tração, P – perfuração, F – flexibilidade,  

E – elasticidade  

 

Scaffold T (Kg s
-1

) P (Kg s
-1

) F (Kg s
-1

) E (Kg s
-1

) 

Qt/AS 0,76 + 0,07 0,89 + 0,26 1,01 + 0,26 0,48 + 0,11 

Qt/AS-HA-20% 1,41 ± 0,30 0,66 ± 0,05 0,44 ± 0,05 0,69 ± 0,01 

Qt/AS-HA-60% 2,21 ± 0,07 0,77 ± 0,10 0,51 ± 0,01 0,57 ± 0,05 
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Figura 1 - Ensaios de propriedades mecânicas de tração, perfuração, flexibilidade e elasticidade dos Scf 

Qt/AS, Qt/AS-HA(20%) e Qt/AS-HA (60%). n = 3. 

 
O intumescimento de um polímero é dependente do grau de interação entre as moléculas do 

polímero e do solvente [8]. A hidrofilicidade da superfície do Scf é um fator importante para a 

biocompatibilidade do material com a matriz extracelular adjacente. A hidrofilicidade facilita a 

penetração dos nutrientes para o interior do Scf, influencia a adesão, divisão e proliferação celular 

[9]. A Fig. 2 mostra os resultados obtidos no ensaio de intumescimento dos Scf Qt/AS, Qt/AS-HA 

(20%) e Qt/AS-HA (60%) durante 760 min. A capacidade de intumescimento expressa o volume de 

fluído absorvido (μL) em relação a uma unidade de massa (mg) do Scf. Os resultados apresentados 

na Fig. 2 mostram que o pH do meio e a presença de eletrólitos (FSS) promove mudança na 

capacidade de intumescimento do Scf. Em meio fortemente alcalino a composição do SCf não 

interfere na capacidade de intumescimento. Na presença de eletrólitos os Scf Qt/AS, Qt/AS-HA 

(20%) e Qt/AS-HA (60%) apresentaram maior capacidade de intumescimento em comparação com 

a água purificada. Esse resultado sugere que a capacidade de intumescimento é influenciada pelo 

valor pH e pela presença de íons livres no meio. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Água (pH 6,8) HCl 0,01M  (pH 4,4) NaOH 0,01M  (pH 9,8) FSS  (pH 6,9)

m
e

io
 a

b
so

rv
id

o
 (

µ
L/

m
g)

Qt/AS

Qt/AS-HA-20%

Qt/AS-HA-60%

 
Figura 2 - Capacidade de intumescimento (µL/mg) do scaffold em água, HCl 0,01M, NaOH 0,01M e 

Fluído Salivar Simulado. n=3 
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O teor de íons Ca
2+

 presente nos Scf Qt/AS, Qt/AS-HA (20%) e Qt/AS-HA (60%)  foi quantificado 

(ppm) por fluorescência de raios-X e é apresentado na Fig. 3. A análise dos resultados mostra a 

presença de Ca
2+

 em todos os Scf avaliados. O teor de Ca
2+

 incorporado na forma de HA aumenta 

com a massa de HA adicionada, porém essa relação não é proporcional. No entanto, a incorporação 

de HA, acrescenta além do Ca
2+

, fósforo à formulação. A presença desses dois elementos químicos 

nos Scf é uma fator positivo na regeneração do tecido ósseo[10]. 
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Figura 3 - Quantificação de íons de Ca2+ nos Scf Qt/AS,  Qt/AS-HA (20%), Qt/AS-HA (60%). 

 

Conclusões  

As propriedades mecânicas mostraram, simultaneamente, resistência à tração, perfuração, 

flexibilidade e elasticidade. A eficiência de intumescimento do Scf é influenciada pelo pH do meio 

e pela presença de eletrólitos. A incorporação de HA na formulação de Qt/AS aumentou o teor de 

íons Ca
2+

 no Scf. A análise dos resultados indica que o Scf obtido pode ser uma alternativa 

promissora para a regeneração do tecido ósseo. Uma análise conjunta das propriedades analisadas 

mostram que o SCf composto por Qt/AS-HA 60% é mais indicado para estudos de regeneração do 

tecido ósseo. 
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