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RESUMO 

Dentre as aplicações das cerâmicas no contexto tecnológico, a hidroxiapatita 

(HAp) chama atenção da comunidade científica devido a biocompatibilidade 

química e similaridade molecular com as estruturas dos tecidos ósseo e 

dentário. Tais características são somadas às propriedades antimicrobianas 

que esta traz consigo. Este trabalho teve como objetivo a síntese da 

hidroxiapatita por duas rotas diferente, a hidrotermal (HAp HD) e co-

precipitação (HAp CP), como também a verificação das propriedades 

antimicrobianas destas por meio de testes de contato direto dos pós 

sintetizados com bactérias Staphylococcus aureus (SA10) e Escherichia coli 

(EC7). Caracterizou-se a HAp por: DRX, Raman e TEM. Os testes 

antimicrobianos apontaram eficácia inibitória de 97% e 9,5% da HAp CP para 

SA10 e EC7, respectivamente. A HAp HD apresentou eficácia inibitória de 95% 

e 0% para SA10 e EC7, respectivamente. A eficácia inibitória da HAp sobre a 

SA10 está baseada na hidrofilicidade que o material possui. 

 

Palavras-Chaves: Hidroxiapatitas, Métodos de Obtenção, Atividade 

antimicrobiana. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje é cada vez maior a preocupação do ser humano com seu bem estar 

e qualidade de vida. O aumento da expectativa de vida deve-se principalmente 

aos avanços da medicina, o que vem impulsionando pesquisas que buscam o 

desenvolvimento de novos biomateriais capazes de serem empregados na 
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reparação de perdas ósseas causadas por doenças, patologias ou traumas que 

levam à perda óssea (1). 

A utilização de biomateriais no reparo de partes danificadas do tecido 

ósseo tem revolucionado a medicina e a odontologia atualmente. O emprego 

de substâncias químicas que facilitem o reparo ósseo é alvo de pesquisas 

constantes e o interesse pelo grupo de biomateriais a base de fosfato de cálcio 

é cada dia maior. Dentro deste contexto, a hidroxiapatita (HAp) tem sido alvo 

de diferentes estudos devido as suas características como o fato de ser a 

principal fase mineral encontrada no tecido ósseo e dentes além de apresentar 

biocompatibilidade. A HAp apresenta ainda, propriedades como osteocondução 

e bioatividade, e suas aplicações clínicas vêm tornando-se cada vez maiores(2-

4).  

Um fato que chama a atenção na utilização da HAp refere-se a sua 

função antibacteriana, que algumas vezes é questionada pelo fato de proteínas 

e outros componentes orgânicos serem facilmente adsorvidos à sua superfície, 

favorecendo a reprodução de bactérias(5) . 

Este estudo teve como objetivo obter a hidroxiapatita pelos métodos 

hidrotermal e co-precipitação e avaliação da atividade antimicrobiana das 

cepas Staphylococcus aureus e Escherichia coli pelo método do contato direto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os seguintes 

reagentes sem purificação prévia: Hidróxido de cálcio (ISOFAR) - Ca(OH)2;  

Fosfato de amônio dibásico (VETEC)- (NH4)2HPO4; e como solvente foi 

utilizada sempre água deionizada Milli-Q® (Millipore Corporate). 

 

Obtenção das hidroxiapatitas 

 Para a obtenção da HAp foram utilizados os reagentes com as seguintes 

massas:  hidróxido de cálcio foi de 1,6950g e fosfato de amônio foi de 1,8126g.                                            

Objetivando estudar o efeito da temperatura e do tempo, na composição, pós 

de HAp foram obtidos por meio da síntese hidrotermal. Devidamente 

preparados em 40mL de água MilliQ®, os reagentes foram despejados em um 

reator de teflon hidrotérmico e ficaram por meia hora no agitador magnético.                   
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Depois colocou-se no reator  e levou-se para a autoclave com uma taxa de 

aquecimento de 120oC/min por 2 horas. Após o tempo de reação, o sólido 

resultante foi lavado com água MilliQ® por três vezes, centrifugado a 3000 rpm 

por 5 min  e colocada em uma placa de petri na estufa para secar a 80°C. 

Depois foram desaglomeradas por meio da trituração e o material obtido foi 

denominado HAp/HD. 

 Para o método da co-precipitação os reagentes foram diluídos e aferidos 

em um balão, foram adicionados em um becker e ficaram por 24 horas em 

agitação magnética constante a uma temperatura de 25oC. Esse material foi 

lavado e seco igual ao anteriormente (hidrotermal) e o sólido resultante foi 

denominado HAp/CP. Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX, 

Raman e MET. 

 

Atividade Antimicrobiana 

 O teste de contato direto em meio sólido foi realizado de acordo com 

Zheng e Zhu (2003)(6). Para realização destes ensaios, preparou-se uma 

suspensão contendo aproximadamente 108 UFC/mL em salina fisiológica. Em 

seguida, 2000 μL desta suspensão foram transferidos para um tubo eppendorf 

contendo 2000 μg do produto teste. Após 1 hora de incubação, 100 μL desta 

mistura foi transferida para uma placa de Petri contendo Agar Nutriente e 

semeada por distensão com o auxílio de uma alça de Drigalsky descartável e 

incubada a 37°C por 24 horas. 

 Como controle positivo de crescimento, os produtos testes foram 

substituídos por uma solução salina (2000 μL). Como controle negativo de 

crescimento, os produtos testes foram substituídos por uma solução de CHX 

20% (2000 μL). Todos os ensaios realizados com as soluções-testes e 

soluções-controle foram realizados em triplicata. O efeito inibitório produzido 

por cada solução-teste foi calculado de acordo com a equação 2: 

    Eq. 2 
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sendo que ƞ é definido como o efeito inibitório, N1 é a média aritmética das 

unidades formadoras de colônia das placas controle e N2 é média aritmética 

das unidades formadoras de colônia de cada uma dos produtos testados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Figura 1 encontram-se os difratogramas da HAp obtida pelos 

métodos hidrotermal (a) e por co-precipitação (b). Os difratogramas foram 

indexados com auxílio da ficha cristalográfica 00-001-1008 que indica a 

formação da fase desejada em ambas rotas, cujo pico principal encontra-se em 

32,05° na  ficha e em ambos os  materiais obtidos este plano encontra-se em 

32,13°, que corresponde ao plano (211) do plano do cristal de fosfato(7,8). 

 Ao compararmos os gráficos não é possível observar mudanças entre as 

fases formadas, através dos difratogramas apresentados, uma vez que ambos 

formaram a fase e mostraram os principais planos que identificam o material, 

assim por esta técnica pode-se indicar que ambas as rotas formaram a HAp. 

 

Figura 1. DRX da HAp HD (a) e HAp CP (b) 

 

Os resultados do estudo das propriedades vibracionais obtidos via 

espectroscopia Raman para os materiais puros obtidos pelos métodos co-

precipitação e hidrotermal estão apresentados nos espectros (a) e (b) da Figura 

2, sendo possível a identificação das bandas em 963 cm-1 referente ao 

estiramento simétrico do fosfato (PO4
-) e outras duas bandas em 592 e 429 cm-

1 referente à deformação destes grupos fosfatos presentes na HAp(9). 
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Figura 2. Espectros Raman: HAp CP (a), HAp HD (b) 

 

 Na Figura 3 são mostradas as microscopias eletrônicas de transmissão 

(MET) para os materiais puros, cujas imagens (a) e (b) referem-se ao material 

obtido por co-precipitação e as imagens (c) e (d) do material obtido pela rota 

hidrotermal.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 3 - MET dos materiais: HAp CP (― 100 nm) (a), HAp CP (― 20 nm)  

(b), HAp HD  (― 100 nm) (c) HAp HD (― 20 nm) (d). 
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 Ambos os materiais possuem partículas com morfologia variada na faixa 

nanométrica, apesar do material obtido pela rota hidrotermal ser mais uniforme. 

Porém, o material obtido por co-precipitação encontra-se mais disperso, 

enquanto que o hidrotérmico encontra-se com as partículas mais aglomeradas. 

Os resultados dos ensaios de contato direto nas duas hidroxiapatitas,  

podem ser observados nas Figuras 3. Pode-se que os materiais tiveram um 

melhor resultados quando testas com a bactéria Staphylococcus aureus 

(SA10), com 97 e 95 % de inibição para os materiais HAp CP e HAp HD, 

respectivamente. Já para os testes com a bactéria Escherichia coli (EC7), os 

resultados foram bem inferiores, sendo possível identificar 9,5 e 0 % de inibição 

para os materiais HAp CP e HAp HD, respectivamente. 

  

 

Salina fisiológica/EC7 

 

HAp CP/EC7 

 

HAp HD/EC7 

 

Salina fisiológica/SA10 

 

HAp CP/SA10 

 

HAp HD/SA10 

Figura 4 - Efeito inibitório dos materiais testados contra as cepas EC7 e SA10 

 

 Quando comparamos a eficiência dos materiais é possível observar que 

a maior eficiência ocorreu para o material obtido por co-precipitação, que pode 

estar relacionado com a dispersão do material observada nas microscopias da 

Figura 3. E quando compara-se o efeito das duas bactérias, a eficácia maior é 
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na SA10 referente aos grupos hidroxilas presentes na hidroxiapatita, sendo 

este o material hidrofílico o que favorece a interação com bactérias gram 

positivas. Pois, para a EC7, que é uma bactéria gram negativa, possui lipídeos 

sobre as faces externa e interna, o que torna este tipo de bactéria mais 

hidrofóbica, diminuindo a interação, evitando assim a inibição pela HA(10).  

CONCLUSÕES 

 A partir das caracterizações apresentadas pode-se observar apenas 

diferença na morfologia e agregação das partículas das hidroxiapatitas, 

possuindo estes materiais um excelente efeito inibitório contra a cepa 

Staphylococcus aureus devido a interações hidrofílicas entre o material e a 

bactéria. 
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ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF DIFFERENT HYDROXYAPATITES 

 

ABSTRACT 

Among the applications of ceramics in the technological context, hydroxyapatite 

(HAp) stands out in the scientific community due to chemical biocompatibility 

and molecular similarity to the structures of bone and dental tissues. Such 

features are added to the antimicrobial properties that this brings. This work 

aimed at the synthesis of hydroxyapatite by two different routes, hydrothermal 

(HD HAp) and co-precipitation (CP HAp), as well as verification of the 

antimicrobial properties of these through direct contact of the powders 

synthesized tests with Staphylococcus aureus (SA10) and Escherichia coli 

(EC7) bacteria. The materials was characterized by XRD, Raman and TEM, 

and Antimicrobial tests showed inhibitory efficacy of 97% and 9.5% of CP HAp 

for SA10 and EC7, respectively. The HD HAp had inhibitory effect of 95% and 

0% for EC7 and SA10, respectively. The inhibitory effect on SA10 is based on 

the hydrophilicity that the material possesses. 

 

Key Words: Hidroxyapatite, Obteining methods, antimicrobial activity. 
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