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Resumo  

Os nanomateriais teranósticos têm recebido muita atenção da comunidade científica em todo o mundo, 

pois esses materiais podem se acumular espontaneamente e seletivamente em regiões tumorais, serem 

internalizados por suas células e promoverem o diagnóstico simultâneo ao tratamento do câncer. Dentre 

os vários tipos de nanobiomateriais, os nanobastões de hidroxiapatita (HA) se tornaram promissores 

agentes teranósticos para atuar nos estágios iniciais dos vários tipos de cânceres, exercendo a função de 

carreadores de fármacos, radioisótopos e partículas magnéticas devido às suas importantes propriedades, 

como biocompatibilidade, bioatividade e osteoindução. Estruturas como as apatitas apresentam alta 

estabilidade e flexibilidade que as tornam suscetíveis ao processo de dopagem e a conjugação com outras 

fases cristalográficas para conferir propriedades teranósticas ao material. No entanto, o desempenho 

destes materiais depende diretamente da capacidade de ligação dessas nanopartículas em células tumorais 

e o processo de funcionalização da superfície da hidroxiapatita melhora a aderência deste material sobre 

as células em questão. Uma importante propriedade adquirida pela hidroxiapatita funcionalizada com 

ácido fólico se refere à acumulação ativa e preferencial em sítios tumorais de osteossarcoma. O presente 

trabalho consiste na investigação de sistemas de nanoagentes teranósticos, por meio da síntese de 

nanobastões de hidroxiapatita conjugados com gadolínio e cobre, e funcionalizados com ácido fólico. 

Utilizando  a ativação neutrônica, foi possível obter os radioisotpos dos elementos 2P, 159Gd  e 64Cu na 

rede da HA. Foi realizado um estudo sistemático sobre as características morfológicas e físico-químicas e 

sobre as propriedades magnéticas e estruturais dessas amostras, incluindo um estudo sobre a interação 

química entre o ácido fólico, gadolínio, tenorita e a superfície das nanopartículas. Os materiais 

sintetizados foram caracterizados por diversas técnicas como a espectroscopia de fotoelétrons excitados 

por raios X (XPS), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), fluorescência de raios X (EDX), 

analises elementares de CHN,  análises termogravimétricas, magnetometria de amostra vibrante (VSM), 

difração de raios X (DRX) com refinamento de Rietveld, imagens de microscopias eletrônicas, análises 

por adsorção de nitrogênio e análises por espectroscopia de absorção de raios X (XAFS), a fim de estudar 

as propriedades gerais desses materiais e a estabilidade das interações entre HA, AF, Gd e CuO. Além 

disso, a biocompatibilidade desse sistema foi testada em células de fibroblastos e a citotoxicidade foi 

testada em células de osteossarcoma.  Os resultados indicaram que a funcionalização da hidroxiapatita 

com ácido fólico é possível e forma uma interação estável, o processo de dopagem da HA com Gd foi 

bem sucedido assim como a síntese do nanocompósito Hidroxiapatita/Tenorita e os testes biológicos 

sugerem que os materiais são biocompatíveis e possuem potencial para tratar osteossarcoma.  

Palavras-chave: Nanopartículas de hidroxiapatita, funcionalização, radiomarcação, osteossarcomas 
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Abstract 

The theranostic nanobiomaterials have received much attention of the scientific community around the 

world since these materials can accumulate spontaneously and selectively in tumor regions, being 

internalized by its cells and promoting simultaneously the diagnosis and the treatment of many types of 

cancer. Among many nanobiomaterials able to act as theranostic systems, hydroxyapatite nanorods (HA) 

stand up as promising theranostic agents to act in the early stages of osteosarcoma due to their important 

properties such as biocompatibility, bioactivity and high affinity to bone tissues, being able to act as drug 

delivery systems and radioisotopes carries, among many others biomedical applications. Apatite 

structures such as HA have high stability and flexibility that make them susceptible to the doping process 

and the conjugation with other crystallographic phases to confer theranostic properties to the material. 

However, the performance of these materials depends directly on the ability of these nanoparticles to bind 

to tumor cells. The process of surface functionalization of hydroxyapatite improves the adhesion of this 

material to the cell membranes. An important property acquired by hydroxyapatite functionalized with 

folic acid refers to the active and preferential accumulation in tumor sites of osteosarcoma. The present 

work consists in the investigation of theranostic systems through the synthesis of hydroxyapatite 

nanorods doped with gadolinium and copper, and functionalized with folic acid (FA). The process of 

neutron activation enabled the production of the radioisotopes 32P, 159Gd and 64Cu in the HA lattice. A 

systematic study of the morphological and physicochemical characteristics was carried out, as well as the 

characterization of the magnetic and structural properties of these samples, including a study on the 

chemical interaction between folic acid, gadolinium, tenorite and the surface of nanoparticles. The 

synthesized materials were characterized by several techniques such as X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS), infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray fluorescence (EDX), elemental analysis (CHN), X-ray 

diffraction (XRD) with Rietveld refinement, electron microscopy images, nitrogen adsorption analysis, 

X-ray absorption fine structure spectroscopy (XAFS), thermogravimetric analysis, vibration sample 

magnetometry (VSM). All these characterizations were performed in order to study the general properties 

of these materials and the stability of the interactions between HA, FA, Gd and CuO. In addition, the 

biocompatibility of this system was tested on fibroblast cells and cytotoxicity was tested on osteosarcoma 

cells.  The results indicated that the functionalization of hydroxyapatite with folic acid is possible and 

forms a stable interaction, the doping process of HA with Gd was successful as well as the synthesis of 

the Hydroxyapatite/Tenorite nanocomposite and the biological tests suggest that the materials are 

biocompatible and have the potential to treat osteosarcoma. 

Key words: Hydroxyapatite nanoparticles, functionalization, radiolabelling, osteosarcomas  
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Introdução 

Sistemas constituídos por nanoagentes teranósticos (NATs) têm recebido muita atenção da 

comunidade científica em todo o mundo, pois esses materiais podem se acumular 

espontaneamente e seletivamente em regiões tumorais, serem internalizados por células 

cancerígenas e promoverem o diagnóstico simultâneo ao tratamento do câncer (BARDHAN et 

al., 2011; JANIB; MOSES; MACKAY, 2010). O termo “nanomateriais teranósticos” é aplicado 

às nanoestruturas com funções de imageamento e tratamento (terapia) integrados em um só 

sistema de nanopartículas (CHEN et al., 2015). NATs são agentes multifuncionais capazes de 

aplicar combinadamente várias abordagens terapêuticas e diagnósticas, como o direcionamento 

passivo e ativo, sistema de entrega controlada de quimioterápicos e radioterápicos através de 

sistemas sensíveis ao ambiente, dentre outras funções, a partir de uma única plataforma (JANIB; 

MOSES; MACKAY, 2010). A Figura 0.1 representa esquematicamente os sistemas 

teranósticos. Essas propriedades são desejáveis em sistemas de tratamento e diagnóstico do 

câncer devido à abordagem não-invasiva e seletiva desses nanomateriais.  

 

Figura 0.1- Esquema representativo dos nanoagentes teranósticos. Uma nanopartícula 

multifuncional funcionalizada carreadora de radioisótopos e fármacos quimioterápicos pode se 

ligar a uma célula tumoral pelo sistema ligante-receptor através de sua molécula funcionalizante 

e ser fagocitada por endocitose mediada por receptor. No interior da célula, a nanopartícula 

pode liberar de forma controlada os fármacos e a radiação proveniente dos radioisótopos pode 

atacar o núcleo da célula além de poder ser detectada por uma gama-câmara para a obtenção de 

uma imagem diagnóstica de forma simultânea. 

Dentre os vários tipos de nanobiomateriais, os nanobastões de hidroxiapatita (HA) se tornaram 

promissores agentes teranósticos para atuar nos estágios iniciais dos vários tipos de cânceres, 

exercendo a função de carreadores de fármacos, radioisótopos e partículas magnéticas devido às 
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suas importantes propriedades, como biocompatibilidade, bioatividade e osteoindução 

(YAMINI et al., 2014).  Nanobastões de HA apresentam boa aderência em tecidos ósseos e 

células de osteossarcoma, possibilitando a terapia de reconstrução da matriz óssea após o 

tratamento de tumores ou outras alterações patológicas (SHI et al., 2010). As características 

intrínsecas das nanopartículas de HA apresentam um potencial significativo para o tratamento 

de osteossarcomas como matrizes para incorporação e liberação controlada de fármacos, ou 

como carreadores de radioisótopos e partículas magnéticas para entrega específica em regiões 

desse tumor. Além disso, estruturas como as apatitas apresentam alta estabilidade e flexibilidade 

que as tornam suscetíveis ao processo de dopagem com metais de transição ou alguns cátions 

lantanídios na sua rede cristalina (LIU et al., 2014). Jie Pan e colaboradores (PAN et al., 2015) 

descreveram a preparação de um nanocompósito magnético de hidroxiapatita dopada com Ln3+ 

e óxidos de ferro com a posterior encapsulação polimérica, sendo que os resultados mostraram 

que esse material apresentou fotoluminescência, propriedades magnéticas e estabilidade em 

soluções aquosas. Dong Wan e seus colegas (WAN et al., 2016) desenvolveram um sistema 

com nanobastões de HA dopados com Eu3+ carreados em micelas de TPGS-fol, apresentando 

propriedades de fluorescência, estabilidade elevada e dispersão melhorada em solução aquosa. 

Ambos estes trabalhos demonstram que o processo de dopagem de nanobastões de 

hidroxiapatita pode direcionar as propriedades desse material para aplicações biológicas. 

No entanto, o desempenho destes materiais para as aplicações propostas neste trabalho depende 

diretamente da capacidade de ligação dessas nanopartículas em células de osteossarcoma. Com 

base na literatura, sabe-se que o processo de funcionalização da superfície da hidroxiapatita 

melhora a aderência deste material sobre as células em questão (YANG et al., 2007). Portanto, 

uma modificação da superfície é essencial para permitir o desempenho adequado destas 

amostras. Uma importante propriedade adquirida pela hidroxiapatita funcionalizada com ácido 

fólico (folato) se refere à acumulação ativa e preferencial em sítios tumorais de osteossarcoma, 

devido ao sistema de interações receptor-ligante que induzem a internalização das 

nanopartículas mediadas pelos receptores de ácido fólico superexpressos nesse tipo de célula 

(YANG et al., 2007).  

Para conferir propriedades teranósticas aos nanobastões de hidroxiapatita, vários elementos 

podem ser incorporados em sua estrutura. Dentre estes, o gadolínio é um elemento lantanídeo 

paramagnético já utilizado em forma de quelatos como meios de contraste para sistemas de 

imagens por ressonância magnética (RM) (BARTOLINI et al., 2003; CAO et al., 2014; PARK 

et al., 2014). Este elemento pode melhorar as imagens de ressonância magnética principalmente 

por redução do tempo de relaxamento T1 nos tecidos em que se localiza (BARTOLINI et al., 

2003). No entanto, há uma preocupação com os íons Gd3+ que podem se desprender dos 
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quelatos e esse íon livre na corrente sanguínea é tóxico, o que limita as suas aplicações 

(BARTOLINI et al., 2003). Uma característica importante do gadolínio é que ele pode ser 

ativado em reatores nucleares por fluxo de nêutrons para produzir o radioisótopo 159Gd, um 

emissor beta e gama (NATIONAL, 1958). Este radionuclídeo pode ser capaz de atuar no 

diagnóstico multimodal através dos métodos Single Photon Emission Computed Tomography 

(SPECT) e sistemas de RM, podendo ainda atuar simultaneamente como agente terapêutico pela 

emissão beta.  

Outro elemento que pode conferir propriedades teranósticas aos nanobastões de HA é o cobre-

64, um radioisótopo emissor de pósitrons, radiação beta menos e radiação gama (QAIM et al., 

2007), sendo um promissor agente teranóstico quando incorporado na estrutura da 

hidroxiapatita. Com este sistema é possível fazer o diagnóstico do câncer através do método 

Positron Emission Tomography (PET) ou através dos sistemas híbridos PET/CT que são a fusão 

da tomografia por emissão de pósitrons com a tomografia computadorizada, além de permitir o 

tratamento dos tumores através das radiações beta menos. Entretanto, íons de Cu podem ser 

extremamente tóxicos, como relatado em vários trabalhos na literatura (BREWER, 2010; 

ERICKSON et al., 1996; GAETKE, 2003b). O cobre está normalmente ligado a proteínas, mas 

pode ser liberado e se tornar livre para catalisar a formação de radicais hidroxila altamente 

reativos. O Cu tem a capacidade de iniciar danos oxidativos e interferir em importantes eventos 

celulares. Esses danos podem estar relacionados com exposições excessivas ao cobre 

(GAETKE, 2003a). Uma alternativa para o uso do cobre como modificador das nanopartículas 

de hidroxiapatita está em sua forma de óxido, o CuO denominado de tenorita. Mubarak e 

colaboradores (MUBARAK ALI et al., 2015) estudaram a viabilidade de nanopartículas de 

tenorita em células Hep-2 onde essas nanopartículas apresentaram excelente biocompatibilidade 

até a concentração de 81 µM, sugerindo que a tenorita pode ser um bom candidato para formar 

um nanocompósito com a hidroxiapatita e atuar como um agente teranóstico para 

osteossarcoma.  

Além disso, o fósforo estrutural da hidroxiapatita pode ser ativado em reator nuclear 

simultaneamente com o Gd e o Cu incorporados na rede de HA para produzir o radioisótopo 32P, 

um importante agente para terapia do câncer por ser um emissor beta puro. Dessa forma, 

observa-se uma possibilidade para se obter um material constituído por dois agentes beta 

emissores, o que poderia conferir um maior potencial terapêutico para a hidroxiapatita. 

O tratamento padrão, empregado em osteossarcomas, é feito através da aplicação de um agente 

neoadjuvante quimioterápico seguido de ressecção cirúrgica (ANDO et al., 2013; BACCI et al., 

2006). Apesar do sucesso da quimioterapia para o tratamento de osteossarcomas, observa-se 

uma das mais baixas taxas de sobrevivência para câncer pediátrico. Em alguns pacientes, a 
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quimioterapia é aplicada de forma paliativa para ajudar a retardar o crescimento do tumor e a 

diminuir os sintomas quando o quadro se torna avançado e incapaz de se obter a cura. A cirurgia 

é utilizada para remover o tumor primário, mas em alguns casos, devido à posição ou o tamanho 

do tumor, a cirurgia pode envolver a remoção de todo o membro (FERGUSON; GOORIN, 

2001). Considerando as dificuldades expostas, existe uma necessidade emergente para encontrar 

novas alternativas terapêuticas para esse tipo de tumor. 

Os nanobastões de hidroxiapatita dopados com 64Cu ou 159Gd podem fornecer uma nova 

abordagem para o tratamento dos osteossarcomas, através da terapia de alvo específico 

possibilitada pela nanotecnologia, e ainda promover a regeneração óssea no local do tumor após 

o tratamento, devido às propriedades intrínsecas da hidroxiapatita (Figura 0.2). 

 

Figura 0.2- Atuação das nanopartículas de hidroxiapatita no tratamento tumoral e na 

regeneração óssea no local afetado. 

 

A introdução de Gd e Cu na estrutura cristalina de nanobastões mesoporosos de hidroxiapatita e 

a funcionalização da superfície desses nanobastões com ácido fólico, possibilitam a obtenção de 

sistemas capazes de atuarem como agentes teranósticos específicos para osteossarcomas, o que 

pode ajudar a contornar os problemas encontrados nos atuais métodos de tratamento e 

diagnóstico desse tipo tumoral. Em vista disto, o presente trabalho consiste na investigação de 

nanoagentes teranósticos, por meio da síntese e caracterização de nanobastões mesoporosos de 

hidroxiapatita, conjugados com gadolínio e cobre. Consiste também nos estudos do processo de 

funcionalização da superfície desses nanobastões com ácido fólico e do processo de ativação 

neutrônica  para obter os radioisótopos 32P, 159Gd  e 64Cu na rede da HA. Esses materiais podem 
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permitir o diagnóstico multimodal de osteossarcomas e metástases ósseas em seus estágios 

iniciais como agentes de meio de contraste em RM e como radiotraçadores em SPECT ou PET 

além de atuarem simultaneamente em dois modos de tratamento, o radioquimioterápico e o 

osteoregenerador. Foi realizado um estudo sistemático sobre as características morfológicas e 

físico-químicas e sobre as propriedades magnéticas e estruturais dessas amostras, incluindo um 

estudo sobre a interação química entre o ácido fólico, gadolínio, tenorita e a superfície das 

nanopartículas. Para esta proposta, os materiais sintetizados foram caracterizados por diversas 

técnicas como a espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR), fluorescência de raios X (EDX), analises elementares de CHN, 

análises termogravimétricas, magnetometria de amostra vibrante (VSM),  difração de raios X 

(DRX) com refinamento de Rietveld, imagens de microscopias eletrônicas, análises por 

adsorção de nitrogênio e análises por espectroscopia de absorção de raios X (XAFS), a fim de 

estudar as propriedades gerais desses materiais e a estabilidade das interações entre HA, AF, Gd 

e CuO. Além disso, a biocompatibilidade desse sistema foi testada em células de fibroblastos e a 

citotoxicidade foi testada em células de osteossarcoma para verificar se é possível assumir que 

os sistemas híbridos preparados são  candidatos potenciais para atuarem como sistemas 

teranósticos específicos para osteossarcomas e metástases ósseas, atuando no tratamento e 

diagnóstico desse tipo de câncer.  

Justificativa 

Em vista das dificuldades para se estabelecer um tratamento eficaz para osteossarcomas, 

justificam-se os investimentos em pesquisas científicas que possam favorecer o surgimento de 

novas abordagens como alternativas terapêuticas para essa enfermidade. Sistemas 

nanoestruturados constituídos de nanobastões de hidroxiapatita contendo os radioisótopos 159Gd 

e 64Cu e funcionalizados com ácido fólico podem se mostrar como promissores agentes de 

tratamento e diagnóstico multimodal para essa doença através de uma das abordagens mais 

atuais, a nanotecnologia. Esses nanobastões tem um potencial elevado para se acumularem 

seletivamente nos focos tumorais, mesmo aqueles inacessíveis por métodos cirúrgicos, evitando 

tecidos sadios e permitir o emprego da radiação diretamente no interior das células cancerosas.  

Objetivos 

Realizar a síntese e caracterização de dois sistemas híbridos constituídos por nanopartículas 

mesoporosas de hidroxiapatita dopadas com gadolínio e nanopartículas constituídas por 

hidroxiapatita/tenorita, ambas funcionalizadas com ácido fólico, para promover a ativação 

neutrônica de radioisótopos e estudar o comportamento biológico desse sistema pela realização 

de ensaios in vitro.  
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Os objetivos específicos são:  

 Realizar um estudo sistemático do processo de síntese de nanobastões mesoporosos de 

hidroxiapatita e caracterizar físico-quimicamente e morfologicamente esse material; 

 Estudar sistematicamente o processo de funcionalização da hidroxiapatita com ácido 

fólico (HA-AF), por meio da caracterização físico-química e morfológica desses 

sistemas; 

 Estudar o processo de dopagem com gadolínio, desenvolvendo a síntese e 

caracterização de nanobastões mesoporosos de hidroxiapatita dopados com Gd (HA-

Gd). 

 Funcionalizar as amostras HA-Gd com ácido fólico (AF). 

 Promover a ativação neutrônica dos átomos de fósforo e gadolínio estruturais da 

amostra HA-Gd, produzindo os radioisótopos 32P e 159Gd na amostra AF/HA(159Gd32P). 

 Estudar o processo de síntese de nanocompósitos de HA-CuO, desenvolvendo a síntese 

e caracterização de nanobastões mesoporosos de hidroxiapatita/tenorita (HA-CuO). 

 Funcionalizar as amostras HA-CuO com ácido fólico (AF). 

 Promover a ativação neutrônica dos átomos de fósforo e cobre estruturais da amostra 

HA-CuO, produzindo os radioisótopos 32P e 64Cu na amostra AF/HA(64CuO32P). 

 Realizar estudos biológicos in vitro para testar a capacidade dos materiais para induzir a 

proliferação celular. 

 Realizar estudos in vitro de viabilidade celular para investigar a atividade citotóxica e a 

biocompatibilidade dos materiais sintetizados sobre a linhagem de células SAOS-2 de 

osteossarcoma humano e sobre fibroblastos humanos respectivamente. 
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Capítulo 1- Revisão da literatura 

1.1 A hidroxiapatita como um material multifuncional para bioaplicações 

Dentro da classe dos biomateriais, a hidroxiapatita é uma biocerâmica que merece atenção 

especial devido à semelhança que apresenta com a fase mineral encontrada nos tecidos ósseos e 

devido à ausência de toxicidade, sendo considerado um material bioativo e biocompatível (HAN 

et al., 2008). Um biomaterial é um material sintético ou natural usado para substituir partes de 

um sistema vivo ou para funcionar em contato íntimo com os tecidos vivos. O principal 

diferencial de um biomaterial é a sua capacidade para permanecer em um ambiente biológico 

sem provocar danos e sem serem danificados no processo (DOROZHKIN, 2010). Um material 

bioativo é aquele que induz à formação de uma camada de fosfato de cálcio biologicamente 

ativa ao seu redor por meio de complexas reações físico-químicas, iniciando o crescimento de 

uma capsula fibrosa fina que o separa dos tecidos normais quando presente em sistemas 

biológicos (OREFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012). Esses tipos de materiais permitem a 

reconstituição tecidual em locais de implantes e são bastante utilizados em ortopedia e 

odontologia.  

As apatitas são minerais representados pela fórmula A10(BO4)6X2, onde A geralmente representa 

um metal bivalente (Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+,...), BO4 representa um ânion trivalente (PO4
3-, AsO4

3, 

VO4
3-, etc.) e X um ânion monovalente (F-, Cl-, Br-, I-, OH-,...). Cristais de apatita comumente 

apresentam estrutura hexagonal, com grande habilidade para formarem soluções sólidas e 

permitirem inúmeras substituições na rede cristalina, possibilitando a funcionalização desses 

materiais ou a realização de alterações estruturais para torná-los mais aptos às suas aplicações 

(ELLIOTT, 1994; WHITE, 2005). Os ortofosfatos de cálcio constituem uma importante família 

de apatitas, onde os arranjos atômicos são construídos em torno da rede do grupo ortofosfato 

(PO4), que provê estabilidade à estrutura. A maioria dos ortofosfatos de cálcio são 

moderadamente solúveis em água e insolúveis em soluções alcalinas, mas todos eles são 

facilmente solúveis em ácidos (ELLIOTT; MACKIE; YOUNG, 1973). 

Uma maneira conveniente de classificar os compostos de fosfatos de cálcio é através da razão 

molar Ca/P. Geralmente vários tipos de fosfatos de cálcio, tendo razões de Ca/P variando de 0,5 

a 2,0, podem ser sintetizados através da mistura de soluções com íons cálcio e fosfato sob 

condições ácidas ou alcalinas. A Tabela 1.1 apresenta características dos vários tipos de fosfatos 

de cálcio sintéticos (LEGEROS, 1991, 2002). 
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Tabela 1.1- Família dos fosfatos de cálcio (Adaptado de LEGEROS, 1991 e 2002). 

Ca/P Fórmula Nome Abreviação 

2,0 Ca4O(PO4)2 Fosfato tetracálcico TTCP 

1,67 Ca10(PO4)6(OH)2 

Ca10-xH2x(PO4)6(OH)2 

Hidroxiapatita 

Fosfato de cálcio amorfo 

HA 

ACP 

1,50 Ca3(PO4)2 Fosfato tricálcico TCP 

1,33 Ca8H2(PO4)6.5H2O Fosfato octacálcico OCP 

1,0 CaHPO4.2H4O Fosfato dicálcico dihidratado DCPD 

1,0 CaHPO4 Fosfato dicálcico DCP 

1,0 Ca2P2O7 Pirofosfato de cálcio  CPP 

1,0 Ca2P2O7.2H2O Pirofosfato de cálcio dihidratado CPPD 

0,7 Ca7(P5O16)2 Fosfato heptacálcico HCP 

0,67 Ca4H2P6O20 Fosfato dihidrógeno tetracálcico TDHP 

0,5 Ca(H2O4)2.H2O Fosfato monocálcico monohidratado MCPM 

0,5 Ca(PO3)2 Metafosfato de cálcio CMP 

 A hidroxiapatita cristaliza normalmente num sistema hexagonal e, em algumas exceções, em 

sistema monoclínico (ELLIOTT; MACKIE; YOUNG, 1973; MORGAN et al., 2000).  O 

sistema pertence ao grupo espacial hexagonal P63/m, com simetria de rotação hexagonal e 

parâmetros de rede a = b = 9,418 Å e c = 6,884 Å (RIVERA-MUÑOZ, 2011). A Figura 3.01 

mostra a célula unitária da hidroxiapatita que contém 10 íons de cálcio localizados em sítios não 

equivalentes, sendo quatro localizados no sítio I [Ca(I)] e seis localizados no sítio II [Ca(II)]. Os 

íons de cálcio pertencentes ao sítio I estão alinhados em colunas, enquanto que no sítio II estão 

alinhados em triângulos equiláteros perpendiculares à direção “c” da estrutura. Os cátions Ca+2 
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do sítio I estão coordenados por 6 átomos de oxigênio pertencentes a diferentes tetraedros de 

PO4
3- e também por outros 3 átomos de oxigênio relativamente distantes (RIVERA-MUÑOZ, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1- Célula unitária da hidroxiapatita. Adaptado de Muñoz (2011). 

Os fosfatos de cálcio podem ser sintetizados por diferentes técnicas, como o método sol-gel, o 

método de precipitação em soluções aquosas e o método hidrotermal (RODRÍGUEZ-

CLEMENTE et al., 1998; SADAT-SHOJAI; KHORASANI; JAMSHIDI, 2012; SALIMI et al., 

2012; YAN et al., 2001). Uma das maiores dificuldades na síntese da hidroxiapatita é a grande 

probabilidade do aparecimento de outras fases de fosfatos de cálcio. Cada uma dessas fases 

possui características próprias e, dessa maneira, a presença dessas fases altera as propriedades 

da hidroxiapatita. O TCP é a fase mais provável de aparecer em conjunto com a hidroxiapatita. 

Este composto é solúvel em meio fisiológico, ao passo que a hidroxiapatita é praticamente 

insolúvel. Portanto, a presença TCP confere a HA uma solubilidade maior do que a que 

caracteriza o material (KOUTSOPOULOS, 2002). O crescimento do cristal de HA a partir do 

núcleo formado nos estágios iniciais começa durante o processo de precipitação na solução de 

reação e esse fenômeno leva à formação de cristais de dimensões maiores. Uma estratégia para 

contornar esse problema durante a síntese é o uso de surfactantes que controlam o crescimento 

do cristal, favorecendo a formação de nanopartículas (MOHANDES et al., 2014). 

1.2 Nanomateriais aplicados à oncologia 

Sistemas nanoestruturados focados em aplicações biológicas têm sido amplamente explorados 

em pesquisas biomédicas com grande otimismo para o diagnóstico e terapia do câncer. 

Nanomateriais como nanopartículas de sílica mesoporosa e de hidroxiapatita, assim como os 

nanotubos de carbono e os lipossomas, possuem propriedades únicas que permitem o acúmulo 
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desses materiais em tecidos tumorais, podendo atuar como carreadores para liberação controlada 

de drogas ou como carreadores de radionuclídeo (LIM et al., 2015; TORCHILIN; 

TRUBETSKOY, 1995). Além das aplicações em oncologia, os nanomateriais têm sido 

empregados em pesquisas para tratamento de outras enfermidades, como o tratamento de 

doenças de retina (AL-HALAFI, 2014), tratamento de doenças pulmonares como a fibrose 

(SAVLA; MINKO, 2013), tratamento de retinopatias diabéticas (FANGUEIRO et al., 2014), 

tratamento de degeneração da mácula (LIN et al., 2015), tratamento de inflamações 

(OLIVEIRA et al., 2015), tratamento de artrite reumatoide (KIM et al., 2015), tratamento de 

injúrias no sistema nervoso central (LOZIĆ et al., 2016), tratamento de periodontite (YAO et 

al., 2015), tratamento de leishmaniose (MORENO et al., 2015) e até mesmo pesquisas no 

tratamento do HIV os nanomateriais estão sendo cogitados (SHEGOKAR, 2015) dentre outras 

pesquisas. 

Em circunstâncias como inflamações e hipóxia, tipicamente observadas em regiões infartadas 

ou tumorais, o revestimento endotelial da parede dos vasos sanguíneos se torna mais permeável 

do que no estado normal. Como resultado, moléculas grandes e partículas pequenas, que variam 

de 10 a 500 nm, podem deixar o leito vascular e acumularem-se no interior do espaço 

intersticial (TORCHILIN, 2011a), como demonstrado esquematicamente na Figura 1.2A (a 

Figura 1.2B será explicada em tópicos seguintes). O acúmulo espontâneo, que funciona 

especialmente bem com tumores devido à falta de drenagem linfática, é conhecido como efeito 

EPR (enhanced permeability and retention) (TORCHILIN, 2007). Considerando esta 

oportunidade, diversos sistemas nanoestruturados foram propostos como potenciais sistemas 

carreadores de drogas antitumorais. Por exemplo, as formulações lipossomais Depocyt e 

Myocet (Citarabina e  Doxorubicina, respectivamente) integram o conjunto de medicamentos 

atualmente aprovados para uso clínico em humanos  (O’SHAUGHNESSY, 2003; PEREZ et al., 

2002).  

Em estudos conduzidos por Chakraborty e seus colegas (CHAKRABORTY et al., 2008), 

nanopartículas de hidroxiapatita marcadas com o radioisótopo 177Lu foram preparadas com 

sucesso e apresentaram excelente estabilidade in vitro. Os estudos mostraram uma retenção 

sistêmica de aproximadamente 73% da atividade injetada após 14 dias da administração, sendo 

que os estudos de biodistribuição demonstraram insignificantes absorções do composto em 

órgãos e tecidos maiores, exceto no esqueleto. Clunie e colaboradores (CLUNIE et al., 1995) 

estudaram a biodistribuição de partículas de hidroxiapatita marcadas com 153Sm em pacientes 

portadores de sinovites do joelho, e os resultados desses estudos demonstraram uma boa 

distribuição do composto na região óssea de interesse, com baixas absorções pelos pulmões, 

linfonodos e fígado. Os resultados obtidos em outros estudos indicaram que a hidroxiapatita 
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nanoestruturada possui boa afinidade pelos tecidos ósseos com baixa captação por órgãos não 

alvos como fígado, pulmões e linfonodos, sugerindo esse nanomaterial como um potencial 

sistema como carreador de radionuclídeos para aumentar a especificidade de ação das radiações 

em neoplasias ósseas. 

 

Figura 1.2- A) Efeito EPR demonstrado esquematicamente. Nanoestruturas contendo 

quimioterápicos ou radioisótopos conseguem permear em regiões tumorais que possuem 

permeabilidade vascular aumentada, mas não penetram tecidos sadios. Sem estarem dentro de 

estruturas maiores, os agentes antitumorais conseguem permear a parede vascular de tecidos 

normais e provocar a morte de células sadias. B)  Esquema representativo para o 

direcionamento ativo de nanomateriais através da técnica de funcionalização de superfície das 

nanopartículas. 
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Nanopartículas de hidroxiapatita apresentam lento processo de biodegradação in vivo, 

conferindo boa estabilidade para aplicações biológicas (OREFICE; PEREIRA; MANSUR, 

2012). Estudos recentes avaliaram as diferenças na morfologia e nas propriedades da superfície 

de micro e nanopartículas de HA com respeito à adsorção de drogas e relataram que os 

fenômenos de adsorção ou dessorção dependem das propriedades físico-químicas das drogas e 

dos tamanhos (micrometros ou nanômetros) das partículas de HA (MOBASHERPOUR et al., 

2007). Um mesmo método pode produzir nanopartículas de HA com diferentes propriedades 

físicas e químicas, devido à formação de diferentes morfologias e características dependentes do 

método de síntese (LI-YUN; CHUAN-BO; JIAN-FENG, 2005). 

A maximização da concentração de nanopartículas terapêuticas no interior dos tumores é vital 

para a maior eficácia do tratamento porque minimiza os danos para as células saudáveis em 

outras partes do corpo. Segundo HAN (2008), a biodistribuição de estruturas nanométricas é 

fortemente afetada pela captação de macrófagos do sistema fagocitário mononuclear (MPS). O 

principal fator determinante da cinética de absorção dos nanomateriais pelo sistema MPS é o 

tamanho de partícula (STORM et al., 1995), sendo desejável a obtenção de partículas de 

tamanhos menores para que o sistema tenha a capacidade de evadir do sistema fagocitário 

(TORCHILIN, 2007). 

1.3 Nanomateriais multifuncionais 

Os nanomateriais estão sendo explorados com grande otimismo pela comunidade científica para 

o estudo do tratamento e do diagnóstico do câncer por possibilitarem que várias abordagens 

simultâneas sejam reunidas em uma única plataforma teranóstica, como acontece com os 

sistemas multifuncionais (BARDHAN et al., 2011; CHEN; EHLERDING; CAI, 2014; CHEN et 

al., 2015b; HONG et al., 2013; JANIB; MOSES; MACKAY, 2010; KEMPEN et al., 2015; LIM 

et al., 2015; SOARES et al., 2015). Esses nanoagentes teranósticos poderiam se acumular 

espontaneamente de forma passiva em regiões tumorais pelo efeito EPR, poderiam ainda serem 

direcionados ativamente para regiões neoplásicas e serem internalizados nessas células pelo 

intermédio de agentes funcionalizantes presentes em suas superfícies. Seria possível promover o 

tratamento do tumor através de agentes quimioterápicos ou através de radioisótopos 

incorporados nessas nanoplataformas e ainda realizar simultaneamente o diagnóstico dessa 

doença através de materiais fluorescentes, radioativos ou outros agentes diagnósticos ligados na 

superfície dessas nanopartículas, caracterizando assim um nanomaterial multifuncional.  

A Figura 1.3 ilustra várias possibilidades para obtenção de um sistema constituído por 

nanopartículas multifuncionais. A manipulação do nanomaterial pode ser abordada durante a 

síntese das nanopartículas que servirão como matriz para plataforma do sistema, abordagens de 
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manipulação pós-síntese desses materiais também podem ser exploradas ou até mesmo, ambos 

os processos podem ser empregados. A morfologia e o tamanho das nanopartículas, a estrutura 

de poros e o processo de dopagem podem ser controlados durante o processo de síntese através 

da escolha do método e da rota (HE; LU; LIN, 2015; KANGO et al., 2013; KAYGILI et al., 

2014; LI et al., 2009; SADAT-SHOJAI et al., 2013; WANG et al., 2015). Após o processo de 

síntese, é possível promover ainda diversas modificações nessas nanopartículas com o objetivo 

de agregar novas propriedades ao sistema e torna-las multifuncionais. Assim, é possível realizar 

funcionalizações covalentes ou não covalentes nas superfícies dos nanomateriais com diversos 

tipos de moléculas orgânicas para diferentes finalidades (IGNJATOVIĆ et al., 2016; KANGO 

et al., 2013; TAGHDISI et al., 2016; TAO et al., 2015; WANG et al., 2011; ZHANG; YUAN; 

LIU, 2008); é possível incorporar vários tipos de compostos dentro dos poros desses materiais 

para que esses compostos sejam liberados em regiões específicas e atuem como elementos de 

tratamento e/ou diagnóstico de uma enfermidade, podendo ainda realizar as duas modalidades 

de forma simultânea, constituindo assim um sistema multifuncional teranóstico (MAGIN; 

MORSE, 1983; PATHAK; KATIYAR, 2007; SNAAR et al., 1998; TORCHILIN, 2011a, 

2011b; TORCHILIN; TRUBETSKOY, 1995; VENKATASUBBU et al., 2013). Tendo em vista 

os conceitos introduzidos neste tópico, torna-se possível unir todos esses elementos em uma 

única nanoplataforma e investigar o comportamento de sistemas multifuncionais em ambientes 

biológicos. 

 

Figura 1.3- Nanomateriais multifuncionais podem ser obtidos através de vários tipos de rotas e, 

nos processos que ocorrem durante a síntese das nanoplataformas (nanopartículas matrizes), é 

possível controlar: porosidade (volume, diâmetro, e ordenamento de poros); morfologia e 

tamanho das nanopartículas (nanoesferas, nanotubos, nanovermiformes, nanobastões, etc.) e 

dopagem com materiais para conferir novas propriedades, dentre outras manipulações. Nos 

processos pós-síntese, é possível funcionalizar a superfície dos materiais e incorporar agentes ou 

materiais nos poros das nanopartículas dentre outros processos possíveis. 
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Azhdarzadeh e colaboradores (AZHDARZADEH et al., 2016) sintetizaram nanopartículas de 

óxidos de ferro superparamagnéticas, fizeram um recobrimento de ouro visando a redução da 

citotoxicidade do sistema e a obtenção de propriedades fototérmicas a essas nanoestruturas, 

fizeram também uma funcionalização das nanopartículas com um aptâmero modificado para 

conferir direcionamento ativo em regiões de câncer de cólon. Em seus resultados, as imagens de 

RM indicaram que as nanopartículas multifuncionais produzidas pelos autores teriam um 

potencial promissor para atuarem como meio de contraste para esse método de diagnóstico. 

Além disso, o revestimento de ouro compensa significativamente a citotoxicidade in vitro do 

material e confere as propriedades desejadas para terapia de tratamento fototérmico do câncer. 

No teste in vitro de especificidade, foi demonstrado que as nanopartículas marcadas com o 

aptâmero apresentam um elevado potencial para atuar no direcionamento desses nanomateriais 

em regiões tumorais. Esse trabalho é um bom exemplo de uma investigação de um nanomaterial 

multifuncional. 

Em outro trabalho, Harrison e seus colegas (HARRISON et al., 2016) realizaram um estudo de 

co-funcionalização de nanopartículas de ouro com polietilenoglicol (PEG) e um peptídeo 

mediador de endocitose. A função do PEG seria para conferir propriedades furtivas em relação 

ao sistema fagocitário imunológico e permitir um longo período de circulação sanguínea a esse 

material, efeito fundamental para que as nanopartículas se acumulem em regiões tumorais pelo 

efeito EPR. Já a funcionalização com o peptídeo seria para conferir direcionamento ativo e 

entrega em células tumorais mediada por endocitose. Visando futuros estudos de entrega 

controlada de fármacos, agentes quimioterápicos poderiam ser adsorvidos nessas nanopartículas 

e elas ainda poderiam ser marcadas com radiofármacos para atuarem como agentes teranósticos, 

constituindo-se assim um potencial nanomaterial multifuncional.  

Outro exemplo de pesquisa que envolve o estudo de um nanomaterial multifuncional é o 

trabalho de Xianjin e coautores. (CUI et al., 2014). Nesse trabalho, os autores estabilizaram 

nanopartículas de MnFe2O4 e Fe2O3 com um recobrimento de hidróxido de alumínio e fizeram 

um processo de conjugação desse material com 18F-fluoreto e 64Cu-bifosfonato, objetivando um 

nanomaterial com potencial para ser aplicado em diagnóstico dual por RM e PET. Os resultados 

dessa pesquisa indicam que, embora o 18F seja lentamente liberado pelas nanopartículas, o 

material marcado com 64Cu é um bom candidato para atuar como sistema de diagnóstico 

molecular por imagem dual, uma vez que o revestimento de hidróxido de alumínio 

proporcionou uma excelente estabilidade coloidal para o sistema e as imagens in vivo de PET se 

mostraram potencialmente valiosas para o diagnóstico médico. Embora Xianjin e seus colegas 

não tenham investigado nesse trabalho o potencial de tratamento tumoral dessas nanopartículas 

superparamagnéticas pela técnica de magnetohipertermia, outros autores exploram esse 
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potencial (ZHAO et al., 2012). Assim, tento em vista os avanços científicos e os progressos nas 

pesquisas com as nanopartículas superparamagnéticas, verifica-se mais uma promissora classe 

de nanomateriais multifuncionais.  

Um tumor maligno apresenta, como uma de suas principais características, a capacidade de 

invadir tecidos sadios em sua vizinhança. Para que isso aconteça, é necessário que uma 

comunicação entre as células tumorais e as células normais do tecido a ser invadido ocorra e que 

importantes modificações celulares aconteçam, permitindo essa invasão. As modificações que 

podem acontecer envolvem alterações na forma de adesão intercelular, modificações na adesão 

entre células e a matriz celular, alterações nos mecanismos de regulação celular e aquisição de 

propriedades de quebra de proteínas, dentre outras propriedades (DEFAMIE; CHEPIED; 

MESNIL, 2014). Essa troca de informações acontece por meio de canais de comunicação 

intercelular conhecidos na literatura como junções gap (DEFAMIE; CHEPIED; MESNIL, 

2014; KRUTOVSKIKH; PICCOLI; YAMASAKI, 2002). Por meio dessas conexões, as células 

tumorais irradiadas durante tratamentos por radioterapia também podem transmitir produtos 

resultantes da irradiação para células normais adjacentes, produtos como as espécies reativas de 

oxigênio (EROs). Essas espécies de oxigênio transmitidas para células normais podem ser 

responsáveis por grande parte dos efeitos colaterais desse tipo de tratamento (HAVAKI et al., 

2015). O bloqueio das comunicações de junções gap seria uma contribuição eficiente no 

tratamento oncológico, evitando o alastramento tumoral, o processo de metástases, a 

reincidência e os efeitos colaterais resultantes dos tratamentos atuais.  Com base no conceito 

exposto nesse tópico, uma sugestão promissora para tornar o a terapia antitumoral mais eficiente 

seria a incorporação conjunta de agentes antitumorais e fármacos que atuam como agentes 

bloqueadores de junções gap em nanomateriais multifuncionais. Um exemplo desses 

bloqueadores seria o ácido flufenâmico (HUANG et al., 2010). A nanopartícula poderia ser 

recoberta por um material polimérico pH sensitivo que se degradaria no interior das células 

tumorais (HUANG; SUN; CHENG, 2011; LEE et al., 2010),  liberando o conteúdo apenas na 

região tumoral. Além desses dois elementos, a nanopartícula poderia ainda ser funcionalizada 

para dar direcionamento ativo a um determinado tipo tumoral e ainda ser radiomarcada para 

conferir propriedades teranósticas. Estudo semelhante a este está sendo conduzido por Giovanna 

Lara em seu trabalho de doutorado em desenvolvimento no Laboratório de Materiais 

Nanoestruturados para Bioaplicações, no Programa de Pós-Graduação do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. 

Em outro trabalho, pesquisadores exploraram a possibilidade de utilizar os nanomateriais 

multifuncionais como nanopartículas capazes de atuar no diagnóstico bimodal do câncer pelos 

métodos de imagem de ressonância magnética e medicina nuclear. Para isso, esses 
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pesquisadores utilizaram a técnica de dopagem de nanopartículas com gadolínio, um elemento 

paramagnético capaz de atuar como meio de contraste em RM, e fizeram uma radiomarcação 

das nanopartículas com samário (LIU et al., 2014). Os resultados dessa pesquisa são 

promissores e demonstram que esse material tem potencial elevado para atuar nas duas técnicas 

de diagnóstico por imagem. Outro grupo de pesquisadores abordou outra proposta, eles 

preparam um complexo de gadolínio com grupos terminais de poliaminoálcool (MIYAKE et al., 

2012). Segundo seus resultados, esse complexo aumenta o poder de contraste em cinco vezes 

quando comparado como Gd-DTPA. Dessa forma, o material desenvolvido por Miyake e 

colaboradores poderia ser utilizado como um agente funcionalizante em uma nanopartícula, 

permitindo a construção de um nanomaterial multifuncional ativo em RM. 

Um grupo de pesquisadores em Taiwan (PAN et al., 2016) estudou a influência da carga 

superficial de nanopartículas lipídicas sobre a entrega de fármacos em região hepática, sendo 

que os resultados dessa pesquisa mostraram uma significativa relação entre os fatores estudados. 

As nanopartículas aniônicas se mostraram mais eficientes para a entrega do fármaco estudado 

quando comparadas com as nanopartículas catiônicas. Dessa forma, essa pesquisa mostra que a 

carga superficial dos nanomateriais pode ser ajustável para que um determinado objetivo seja 

alcançado. Rongbin Xie e colaboradores estudaram a solubilidade e controle de carga 

superficial de nanopartículas denominadas de fulerenos (XIE et al., 2016). Xie e colaboradores 

funcionalizaram os fulerenos com grupos amina polihidroxilados sob tratamento hidrotermal 

que confere propriedades fotoluminescentes e alta carga superficial a essas partículas. Essas 

propriedades resultaram em alta captação em células tumorais devido a carga superficial que 

estimula a difusão das nanopartículas no meio extracelular tumoral (COLILLA; GONZÁLEZ; 

VALLET-REGÍ, 2013). Assim, com o ajuste da carga superficial das partículas, é possível 

preparar um nanomaterial para uma entrega de forma mais controlada e seletiva em regiões 

tumorais. 

O conceito para nanomateriais multifuncionais introduzido nesse tópico e os promissores 

resultados encontrados por meio das pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido 

justificam a continuidade e o desenvolvimento da nanotecnologia. A aplicação dos 

nanomateriais multifuncionais envolve várias técnicas de manipulação de nanopartículas e 

dentre eles podemos citar os processos de dopagem, de funcionalização e de radiomarcação, que 

serão abordadas nos tópicos seguintes. 

1.4 Processos de funcionalização de superfície de nanomateriais 

O acúmulo de nanopartículas mediado pelo efeito EPR exige a circulação prolongada desses 

agentes no sangue. Assim, nanopartículas devem ser dispersáveis no sangue, não devem ser 
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removidas pelo sistema fagocitário e devem ter tamanho na faixa apropriada. Além disso, as 

nanopartículas devem ser absorvidas pelas células no momento da chegada no tecido alvo antes 

de liberar seus conteúdos terapêuticos, o que exige o equilíbrio entre hidrofobicidade e cargas 

(LIM et al., 2015). Recentes avanços nos estudos de nanomateriais têm explorado técnicas de 

modificação de superfície para prover essas características às nanopartículas. Como exemplo, 

podem-se citar as estratégias de modificação com moléculas orgânicas que funcionem como 

ligantes em receptores celulares específicos, favorecendo o direcionamento ativo e a 

internalização dos nanomateriais em células tumorais. Outra técnica de modificação de 

superfície explora a funcionalização com moléculas poliméricas, como o polietilenoglicol 

(PEG),  para conferir propriedades furtivas às nanopartículas em relação ao sistema fagocitário 

tornando-os materiais de longo tempo de circulação sanguínea  (YU; PARK; JON, 2012). O 

PEG pode ainda conferir maior biocompatibilidade a esses materiais nanoestruturados, além de 

impedir a floculação causada pela insolubilidade no sangue (NAAHIDI et al., 2013; SÁNCHEZ 

LAFARGA et al., 2015).  

O termo funcionalização se aplica aos processos de modificação da superfície de materiais ou 

das paredes dos poros de materiais mesoporosos com moléculas orgânicas ou outros elementos 

que venham a conferir uma propriedade específica ao sistema (MEHDI; REYE; CORRIU, 

2011). Uma importante propriedade adquirida pela hidroxiapatita funcionalizada com ácido 

fólico (folato - AF) se refere à acumulação ativa e preferencial em sítios tumorais de 

osteossarcoma, devido ao sistema de interações receptor-ligante que induzem a internalização 

das nanopartículas mediadas pelos receptores de ácido fólico superexpressos nesse tipo de 

célula (YANG et al., 2007), como representado esquematicamente na Figura 1.2B. 

1.4.1 Ácido fólico e os mecanismos de transporte para o interior das células 

O ácido fólico é uma vitamina que foi desenvolvida na década de 1940 para o tratamento de 

anemia. O nome folic acid foi herdado em 1941 após essa vitamina ter sido isolada de uma 

folha de espinafre (do Latim, folium = folha), sendo que o composto foi sintetizado em sua 

forma cristalina por Bob Stokstad em 1943. O termo folato é usado para designar um amplo 

grupo de compostos que possuem ações vitamínicas, incluindo folatos naturais e ácidos fólicos 

sintéticos (HOFFBRAND; WEIR, 2001). Folatos são necessários em células eucariotas para 

reações de transferência simples de carbono, como a conversão de homocisteína em metionina 

(WIBOWO et al., 2013). Além disso, o AF é usado em todas as células de mamíferos para 

síntese de pirimidinas e purinas que são necessárias para a síntese e manutenção de ácidos 

nucleicos (SANTOS et al., 2017).  
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Os folatos são transportados para o interior das células pelo intermédio de dois transportadores 

normalmente expressos nas células, o RFC (reduced folate carrier) e o PCFT (próton-coupled 

folate transporter), e por alguns transportadores com expressão limitada, o GPI (glycosyl-

phosphatidylinositol) e os FRs (folate receptors) (ANTONY, 1996; MATHERLY; 

GOLDMAN, 2003; ZHAO et al., 2011). Dessa forma, células cancerosas que possuem RFs 

superexpressos, como as células de osteossarcomas (YANG et al., 2007), podem ser alcançadas 

especificamente por nanopartículas funcionalizadas com ácido fólico. Os receptores de folato 

são glicoproteínas que transportam folato para o interior das células via endocitose. 

Resumidamente, o AF se liga aos FRs na membrana celular e essa se invagina, formando uma 

vesícula ácida que circunda o compartimento endossomal (KAMEN, 2004). Os folatos são  

liberados de seus receptores e abandonam as vesículas de forma intacta devido ao baixo pH 

vesical (ZHAO et al., 2011). Tendo em vista esse mecanismo, nanopartículas funcionalizadas 

com AF podem também ser internalizadas por células tumorais e transportarem agentes 

terapêuticos como fármacos, radioisótopos ou até mesmo genes. 

Uma importante propriedade da HA é a osteoindução que estimula a regeneração óssea. 

Catarina Santos e colaboradores (SANTOS et al., 2017) desenvolveram um sistema constituído 

por nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com ácido fólico para entrega dessa 

molécula em células e estudaram como esse sistema influencia na regeneração óssea, realizando 

estudos in vitro com ensaios de diferenciação e viabilidade celular, expressão gênica e atividade 

metabólica, dentre outros. Com seus resultados, os autores concluíram que as nanopartículas de 

HA funcionalizadas com ácido fólico estimulam a diferenciação de células tronco em 

osteoblastos, não afetando a viabilidade celular. Resultados que demonstram que esse material 

pode desempenhar um importante papel na regeneração óssea após o tratamento de um 

osteossarcoma. 

1.5 Processos de dopagem em estruturas cristalinas 

A maioria dos materiais cristalinos não são altamente puros. Em vez disso, eles formam ligas 

em que átomos de impureza foram adicionados intencionalmente para conferir características 

específicas ao material. A adição de impurezas em um material cristalino vai resultar na 

formação de uma solução sólida ou na formação de uma nova fase dependendo dos tipos de 

impurezas e suas concentrações dentre outros fatores. (CALLISTER; RETHWISCH, 2007). 

Quando um material cristalino é dopado, defeitos ou pontos de impureza são adicionados em 

sua rede cristalina e os mecanismos podem ser de dois tipos, substitucional ou intersticial 

(EHRENREICH; SEITZ; TURNBULL, 1979; VLADIMIR, 2003). 
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No mecanismo substitucional, os átomos dopantes substituem os átomos da rede cristalina em 

suas posições habituais. Os principais fatores que determinam a quantidade de soluto ocupando 

as posições dos solvente são a diferença entre os raios atômicos do soluto (dopante) e do 

solvente, a estrutura cristalina, a eletronegatividade e a valência. Os dopantes tendem a 

substituir posições na rede cristalina de um solvente se a diferença entre os tamanhos atômicos 

for menor do que 15%, se suas estruturas cristalinas forem a mesma, se ambos tiverem 

eletronegatividade próxima ou se a valência do dopante for maior do que a do solvente 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2007; EHRENREICH; SEITZ; TURNBULL, 1979). 

No mecanismo intersticial, os dopantes ocupam os espaços intersticiais entre os átomos da rede 

cristalina do solvente. Como os espaços intersticiais são geralmente pequenos, os átomos 

dopantes devem ter o raios atômicos muito menor que o solvente. Dessa forma, a concentração 

máxima de impurezas intersticiais é normalmente muito baixa, sendo menor do que 10%. 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2007).  

Dependendo do tipo de impureza ou da concentração adicionada pode ser formada uma nova 

fase, resultando em um compósito. Um compósito é classificado como a fusão de dois materiais 

com propriedades distintas que, quando juntos, proporcionam uma nova propriedade que 

separados não possuíam (CALLISTER; RETHWISCH, 2007).   

A estrutura cristalina da hidroxiapatita é estável e flexível, podendo hospedar cátions nas 

posições típicas dos íons Ca2+ ou em posições intersticiais (MIYAJI; KONO; SUYAMA, 2005). 

Essa característica permite a dopagem da rede de HA com o elemento gadolínio que, devido às 

suas propriedades, torna possível obter sistemas teranósticos que atuem em sistemas de 

imageamento multimodal e terapia simultaneamente. 

Em um trabalho conduzido por pesquisadores da Índia na área de engenharia de tecidos ósseos, 

Senthilguru Kulanthaivel e colaboradores (KULANTHAIVEL et al., 2016) sintetizaram uma 

amostra de hidroxiapatita dopada com cobalto visando um material para atuar como implante 

ósseo capaz de estimular a osteogênese e a angiogênese, sendo que os resultados confirmaram 

essas características. Ammar Z. Alshemary e coautores (ALSHEMARY et al., 2015) realizaram 

uma pesquisa parecida na Malásia. Eles fizeram um processo de dopagem da hidroxiapatita com 

érbio e observaram que esse material passou a apresentar bioatividade e a propriedade de 

fotoluminescência. Esses dois trabalhos demonstraram que um processo de dopagem pode 

conferir propriedades importantes para um biomaterial. 

Um importante trabalho de dopagem em nanomateriais foi conduzido por Mengchao Shi e 

colaboradores na China e Austrália (SHI et al., 2016). Nesse trabalho, os autores doparam 

nanoesferas de sílica mesoporosa com cobre para observar o efeito osteoindutor e 
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imunomodulador desse material, sendo que os resultados confirmaram essas características. 

Esse material tem potencial de aplicação para engenharia de tecidos ósseos, podendo atuar tanto 

na regeneração de traumas como na modulação do sistema imune.  

Outro importante trabalho que envolve a técnica de dopagem de nanomateriais foi conduzido 

por Ying Liu e colaboradores (LIU et al., 2014), sendo que esses autores exploraram o processo 

de dopagem da hidroxiapatita nanoestruturada com gadolínio, objetivando um material com 

potencial de aplicação como meio de contraste para diagnóstico por RM. Esse material teria 

vantagem de não apresentar a mesma toxicidade observada para os íons livres de Gd observada 

nos atuais meios de contraste utilizados nessa técnica de diagnóstico por imagem (BARTOLINI 

et al., 2003). Entretanto, os autores não fizeram uma investigação estrutural sistemática do 

material dopado que eles preparam. Assim, não foi possível propor um modelo para avaliar 

como o gadolínio estaria se alocando na rede da hidroxiapatita. Embora os resultados dessa 

pesquisa sejam promissores, demonstrando que esse material pode aturar como meio de 

contraste em RM e não apresentando citotoxicidade in vitro, nada se pode afirmar sobre o efeito 

desse material in vivo e a longo prazo e sobre a estabilidade dos nanobastões de hidroxiapatita 

dopados com gadolínio sem uma profunda análise estrutural desse material e sem extensivos 

testes biológicos.  

1.6 Radiomarcação de materiais por ativação neutrônica em reatores nucleares 

O reator nuclear IPR-R1, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN, é um 

reator do tipo TRIGA (Training Research Isotopes General Atomics), fabricado pela Gulf 

General Atomic (USA). Esse reator foi projetado para operar em regime contínuo até a potência 

de 100 kW. O núcleo do reator (Figura 1.4) apresenta a forma cilíndrica com 91 canais onde 

estão instalados 63 elementos combustíveis, sendo circundado por um refletor de grafita. Uma 

coluna de aproximadamente 5 m de água faz a blindagem em relação ao topo do poço.  

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4- Esquema em corte do núcleo do reator TRIGA. Fonte (ZANGIROLAMI, 2010). 

A ativação neutrônica de radioisótopos ocorre preferencialmente pela reação nuclear (n,γ) 

produzida por nêutrons térmicos e epitérmicos. O princípio de funcionamento dos reatores 

nucleares é a fissão de isótopos pesados como o 
235

U, 
238

U e 
239

Pu, que produzem uma média de 

2 a 3 nêutrons por fissão, com energias entre 0 e 15 MeV. Uma vez iniciada a fissão do 

combustível nuclear, parte dos nêutrons produzidos é utilizada para provocar novas fissões, 

mantendo a reação em cadeia e um fluxo de nêutrons dentro do núcleo do reator. As amostras 

ativáveis são conduzidas para dentro do núcleo do reator, na mesa giratória ou no tubo central, 

através de sistemas pneumáticos que permitem a inserção segura das amostras para dentro do 

núcleo. 

A atividade induzida em uma amostra depende do número de átomos alvo, da secção de choque 

para nêutrons térmicos e da integral de ressonância para nêutrons epitérmicos do isótopo estável 

que será ativado, dos fluxos de nêutrons térmicos e epitérmicos característicos do reator e do 

tempo de irradiação da amostra dentro do núcleo. A equação (I), que relaciona esses fatores, 

permite o cálculo teórico da atividade induzida em uma amostra dentro do núcleo do reator. 

                               (I) 
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Sendo que N é o número de átomos do isótopo estável, ΦTh é o fluxo de nêutrons térmicos 

dentro do núcleo do reator, σTh é a secção de choque do isótopo estável para nêutrons térmicos, 

ΦEPI é o fluxo de nêutrons epitérmicos dentro do núcleo do reator, Iγ é a integral de ressonância 

do isótopo estável, λ é a constante de decaimento radioativo do radioisótopo ativado e TIR é o 

tempo de irradiação da amostra (ZANGIROLAMI, 2010). Com base nestes dados é possível 

estimar teoricamente a atividade induzida em uma amostra submetida a um fluxo de nêutrons 

específico. 

1.7 Aspectos gerais do câncer  

O câncer é um termo geral utilizado para fazer referência a alterações patológicas caracterizadas 

por células que perdem a capacidade de limitar e controlar o seu próprio crescimento, resultando 

na produção de uma massa denominada de tumor (CORNER, 2001). Os tumores podem ser 

classificados como benignos ou malignos. As células de tumores benignos crescem lentamente e 

mantêm uma estrutura semelhante à estrutura de uma célula normal, enquanto as células dos 

tumores malignos crescem descontroladamente, sem respeitar a estrut. enura e funções do tecido 

adjacente. Além disso, estas células possuem a capacidade de evadir da ação do sistema 

imunológico, disseminando-se para diversas regiões do organismo por um processo denominado 

metástase, responsável por cerca de 70% de óbitos dentre seus portadores (FYNAN; REISS, 

1993). Devido à rápida evolução dos tumores, a detecção precoce dessas neoplasias é um fator 

determinante no prognóstico dos pacientes. O câncer possui um estadiamento que envolve 

algumas etapas, sendo que em estágios iniciais o tratamento se torna mais eficaz e com menores 

chances de reincidências (GOLDMAN; AUSIELLO, 2010).  

As estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam para uma incidência de 27 

milhões de novos casos de câncer, com 17 milhões de mortes e 75 milhões de portadores da 

doença em todo o mundo até o ano de 2030 (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER., 2010).  

Os tecidos orgânicos sadios são constituídos por um conjunto de células específicas que 

possuem as propriedades morfofisiológicas adequadas para a realização de suas funções 

características. Cada uma dessas células apresenta um ciclo de vida bem regulado que 

proporciona a constante renovação tecidual, etapa fundamental para o desenvolvimento e a 

manutenção de todo organismo vivo. O câncer é uma doença causada por uma falha genética 

relacionada ao mecanismo que regula o ciclo celular, conduzindo ao crescimento desordenado e 

invasivo de células, que leva à formação de uma massa tumoral com capacidade para se infiltrar 

em tecidos sadios (GOLDMAN; AUSIELLO, 2010). 
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1.8 Osteossarcomas 

O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário mais comum em crianças e adolescentes, 

tendo maior incidência entre a faixa de 10 a 20 anos de idade, quando a taxa de crescimento 

ósseo é mais acentuada (WEISS, 2005). Essa patologia representa o tipo mais comum de 

sarcoma ósseo, sendo um quarto de todos os tumores malignos dos ossos e um terço de todos os 

tipos de sarcomas (DORFMAN; CZERNIAK, 1998).  

Essa enfermidade é definida como uma neoplasia mesenquimal maligna que apresenta 

diferenciações na formação óssea. Esses tumores podem afetar a região intramedular ou podem 

afetar a superfície dos ossos, embora seja mais raro. Os locais mais comuns para incidência de 

osteossarcomas são as regiões com as mais altas taxas de crescimento, como as metáfises dos 

ossos tubulares. Se não for tratada, essa patologia se torna fatal, com grandes possibilidades 

para ocorrência de metástases (WEISS, 2005).  

O tratamento padrão, empregado em osteossarcomas, é feito através da aplicação de um agente 

neoadjuvante quimioterápico seguido de ressecção cirúrgica (ANDO et al., 2013; BACCI et al., 

2006; BIELACK; CARRLE; CASALI, 2009; FERGUSON; GOORIN, 2001). Apesar do 

sucesso da quimioterapia para o tratamento de osteossarcomas, observa-se uma das mais baixas 

taxas de sobrevivência para câncer pediátrico. Na maioria dos casos, a quimioterapia é utilizada 

antes da cirurgia para matar células tumorais e ajudar a controlar a propagação do tumor, o que 

facilita a remoção cirúrgica. Em alguns pacientes, a quimioterapia é aplicada de forma paliativa 

para ajudar a retardar o crescimento do tumor e a diminuir os sintomas quando o quadro se torna 

avançado e incapaz de se obter a cura. A cirurgia é utilizada para remover o tumor primário, 

mas em alguns casos, devido à posição ou o tamanho do tumor, a cirurgia pode envolver a 

remoção de todo o membro (FERGUSON; GOORIN, 2001).  

A radioterapia convencional (teleterapia) é utilizada ocasionalmente em situações especiais, 

onde ocorre a impossibilidade de remover todo o tumor cirurgicamente. Devido à baixa 

sensibilidade dos osteossarcomas à radiação ionizante, este tipo de tratamento não é utilizado 

com muita frequência, podendo ser recomendada apenas para o tratamento pós-cirúrgico com o 

objetivo de destruir possíveis células residuais após a remoção do tumor (BRULAND; 

SKRETTING; SOLHEIM, 1996; SCHWARZ et al., 2009). A baixa sensibilidade dos 

osteossarcomas à teleterapia possivelmente está associada também à distância entre a fonte de 

radiação e as células tumorais, que impede a aplicação de doses maiores devido aos efeitos das 

radiações em células sadias. A braquiterapia, técnica baseada na implantação cirúrgica de fontes 

encapsuladas diretamente no interstício de tumores, reduz a distância entre fonte radioativa e 

células cancerosas, mas em casos de tumores multifocais e metástases ósseas, essa técnica se 
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torna inaplicável devido às altas doses de radiação em que os pacientes seriam submetidos (o 

que afetaria células sadias) e devido à característica invasiva do processo cirúrgico para 

implantação das fontes. Diante dessas dificuldades em se estabelecer um tratamento eficaz para 

osteossarcomas torna-se necessário o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. 

1.9 O emprego da radiação ionizante em oncologia 

As radiações ionizantes atuam destruindo as células tumorais através de mecanismos que podem 

originar quebras na molécula de DNA ou por meio da produção de radicais livres dentro do 

citoplasma (TUBIANA; DUTREIX; WAMBERSIE, 1990). Células cancerígenas não possuem 

um mecanismo de defesa eficaz e, assim, danos no DNA são fatais para essas células. A 

radiólise da água promove a formação de radicais livres dentro do citoplasma celular e os 

radicais podem se recombinar, originando substâncias químicas letais como o peróxido de 

hidrogênio (TAUHATA et al., 2003). A quebra da molécula de oxigênio provocada pela 

radiação também pode gerar as denominadas espécies reativas de oxigênio (EROs) que são 

consideradas como armas mortais contra as células tumorais devido aos danos severos que elas 

podem provocar nessas entidades biológicas. As EROs podem causar diretamente a morte 

celular através de danos oxidativos nos compostos biológicos (PAIVA; BOZZA, 2014). Os 

radicais livres gerados pelas radiações ionizantes atacam as moléculas biológicas vizinhas, 

incluindo o DNA. Os danos ao DNA podem ser induzidos pela radiação de duas formas 

diferentes: quebras diretas das ligações moleculares e ruptura das cadeias do DNA ou 

indiretamente pela produção de radicais altamente reativos que rodeiam a molécula de DNA. 

Estes radicais são capazes de se difundirem por distâncias de alguns nanômetros e assim 

capazes de atacar quimicamente e danificarem a molécula de DNA (SCHOLZ, 2006). 

As limitações de emprego das radiações ionizantes, no presente contexto, residem no fato que 

células sadias e células cancerígenas não são discriminadas, resultando em severos efeitos 

colaterais. Neste contexto, a radioterapia convencional (feixe externo) apesar de ser efetiva para 

alívio das dores ósseas e ser capaz de promover redução da massa tumoral em alguns casos, não 

pode ser utilizada para tratamentos multifocais devido à grande probabilidade de depositar 

elevadas doses de radiação em vários tecidos sadios (HARVEY; CREAM, 2007; STERLING et 

al., 2011). Uma alternativa à radioterapia convencional é o emprego dos radionuclídeos 

administrados sistemicamente por meio de radiofármacos ou através de sementes de 

braquiterapia, constituídas por materiais radioativos encapsulados por um material protetor e 

biocompatível, implantadas diretamente ou lateralmente nos volumes tumorais (GABRIEL, 

2007; TAUHATA et al., 2003).  
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As radiações ionizantes podem ser didaticamente englobadas em dois grandes grupos: as 

radiações eletromagnéticas e as radiações corpusculares. As radiações eletromagnéticas (REM) 

englobam os raios X e os raios gama e são consideradas radiações de baixo LET (linear energy 

transfer) (TAUHATA et al., 2003). Dessa forma, as REM não são capazes de depositar grandes 

quantidades de energia na matéria e possuem grande alcance, sendo melhor utilizadas em geral 

para o diagnóstico por imagem ou como radiotraçadores. Os efeitos biológicos das REM não 

podem ser localizados ou restritos em um tecido especifico devido ao longo alcance dessas 

radiações. Em contrapartida, as radiações corpusculares (RC) diretamente ionizantes como as 

partículas alfa e beta possuem alto LET e curto alcance na matéria (TAUHATA et al., 2003), 

podendo depositar grandes quantidades de energia nos tecidos e gerar efeitos biológicos 

devastadores em regiões restritas e localizadas devido ao curto poder de penetração dessas 

radiações. Assim, radioisótopos beta emissores são bons candidatos para atuar no tratamento 

localizado de tumores quando agem no interior dessas neoplasias e um sistema constituído por 

radioisótopos emissores de REM e RC são bons candidatos a atuarem como sistemas 

teranósticos. 

Tendo em vista a descoberta do efeito EPR e do advento da nanotecnologia, os lipossomas 

foram investigados desde o início da década de 1980, com a intenção de melhorar a 

especificidade das radiações ionizantes sobre os tecidos tumorais (MAGIN; MORSE, 1983; 

PHILLIPS, 1999; ROMBI; COSSU; MELIS, 1991). Observaram-se nos últimos anos intensas 

pesquisas onde sistemas nanoestruturados carreadores de radioisótopos, como nanopartículas de 

hidroxiapatita contendo os radioisótopos 177Lu e 90Y, foram empregadas com sucesso no 

tratamento de tumores hepáticos e prostáticos de cobaias (CHAKRABORTY et al., 2008; 

KHALID; MUSHTAQ, 2005). Min-Seok Oh e colaboradores (OH; JUNG; CHOI, 2014) 

prepararam com êxito um sistema polimérico como nanocarreador do radioisótopo Au-198, 

esses pesquisadores defendem a ideia de que esse radiotraçador possa ser utilizado em várias 

áreas da ciência.  Keun-Hong Park e seus colegas (PARK et al., 2007) descreveram um sistema 

constituído por nanopartículas de acetado de pululano para administração intratumoral de 

radioisótopos. Os autores relatam uma alta eficiência de marcação dessas partículas com 99mTc e 

um enorme potencial para aplicação radioterápica desse sistema.  O pesquisador Yong Woo 

Cho, com um grupo de pesquisadores na Coreia, (CHO et al., 2007) realizou um teste in vivo 

comparando nanopartículas de quitosana radiomarcadas com 131I com outros sistemas. Esse 

teste consistiu no estudo do direcionamento dessas nanopartículas para regiões tumorais e em 

suas capacidades para gerar imagens específicas dessas neoplasias. Esse experimento 

demonstrou que o sistema nanoestruturado proposto pelos autores possui um elevado potencial 

para atuar no diagnóstico do câncer. J. Tyler French e coautores (FRENCH et al., 2010) 

demonstraram, em estudo in vivo, que nanopartículas lipídicas carreadoras de 186Re podem tratar 
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efetivamente tumores da cabeça e pescoço com o mínimo de efeitos colaterais, após a aplicação 

intervencionista convencional intratumoral desse material. Dessa forma, introduzindo 

radioisótopos em sistemas nanoparticulados, é possível desenvolver uma nova abordagem 

radioterapêutica e diagnóstica para diversos tipos de câncer. 

Dentre os diversos radionuclídeos interessantes para o tratamento e o diagnóstico do câncer, o 

gadolínio-159 destaca-se como um emissor de radiação gama (316 keV) e beta (1 MeV) 

(NATIONAL, 1958) além de apresentar comportamento paramagnético que faz dele um agente 

de meio de contraste em exames de diagnóstico por imagem em ressonância magnética (CAO et 

al., 2014). Quando presente na estrutura da HA, o 159Gd permite que esse material seja utilizado 

como uma sonda para diagnóstico por imagem bimodal através dos métodos de RM e SPEC, 

além de poder atuar simultaneamente como agente de tratamento do câncer. O cobre-64 é um 

radionuclídeo emissor de pósitron (141 keV), beta (657 keV) e gama (1346 keV) (QAIM et al., 

2007). Esse radionuclídeo, como compósito na rede da hidroxiapatita, pode conferir 

propriedades teranósticas ao material por permitir o tratamento tumoral pela ação da radiação 

beta e por permitir a realização do diagnóstico simultâneo através do método de imagem em 

sistemas de PET/CT.  

1.10 Métodos de diagnóstico por imagem  

As emergentes estratégias anticâncer estão sendo focadas nos recentes avanços em biologia 

molecular e farmacológica dessa doença, bem como em tecnologias de imagem. 

Particularmente, a ressonância magnética (RM) e a tomografia por emissão de fóton único 

(Single-Photon Emission Computerized Tomography – SPECT)  têm ganhado a atenção da 

comunidade científica devido às suas aplicabilidades versáteis como sistemas teranósticos 

(CHEN; NI, 2014). O desenvolvimento da RM tem sido um dos grandes avanços da medicina, 

permitindo a criação de imagens 3D do corpo humano com excelente contraste e resolução 

espacial, além de ser um método de diagnóstico não-invasivo e não depender de radiação 

ionizante (CLEARY; GUIMARÃES, 2014). A principal diferença entre uma imagem SPECT e 

outros exames radiológicos é que a imagem obtida por medicina nuclear avalia a função dos 

órgão ao passo que outros métodos de imagem avaliam a anatomia, o que permite um 

diagnóstico diferenciado e que retrata a fisiologia do órgão estudado (BIANCO, 1996). Um 

sistema de nanopartículas capaz de atuar no diagnóstico multimodal por RM e SPECT é de 

grande interesse para o combate ao câncer. 

1.10.1 Princípios básicos da ressonância magnética 

O método de imagem por ressonância magnética se baseia em uma intrínseca característica 

quântica dos prótons e nêutrons, denominada spin, que pode ser classicamente descrita como 
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um movimento rotacional do núcleo atômico em torno do seu próprio eixo. Como o núcleo 

possui carga positiva, esse movimento rotacional gera um pequeno campo magnético (M) 

(Figura 1.5) (SIVERSSON, 2014). Dentre os núcleos em interesse para RM, o hidrogênio é o 

principal, isso devido à sua abundância no organismo humano e devido à sua propriedade 

magnética. Sem influências externas, o vetor de magnetização intrínseca de cada 1H nos tecidos 

humanos se encontra em direções aleatórias (Figura 1.5 à esquerda), causando um vetor 

resultante nulo em escala macroscópica (JACKSON; KUZNIECHY; PELL, 2015). Um típico 

scanner de ressonância magnética consiste, basicamente, de uma grande bobina supercondutora 

denominada de magneto, capaz de gerar um intenso campo magnético (Bo), na qual o paciente é 

posicionado. A maioria dos scanners clínicos têm a capacidade de gerar campos magnéticos 

com intensidades em torno de 1,5 ou 3 tesla (T) (SIVERSSON, 2014). Com o paciente 

posicionado dentro do magneto, os spins de cada núcleo de 1H  se alinham na direção do campo 

aplicado pelo equipamento (Figura 1.5 à direita), sendo que um número pequeno de alta energia 

se alinha no sentido contrário (spin down) e um número maior de baixa energia se alinha no 

mesmo sentido de Bo (spin up), gerando um vetor de magnetização efetiva (Mo) em cada tecido 

orgânico (Figura 1.5 à direita).  

 

Figura 1.5- Os spins nucleares no corpo humano se orientam aleatoriamente sem a presença de 

um campo magnético externo, mas o quando o campo é aplicado, eles se alinham a mesma 

direção do campo, sendo que um pequeno excesso se alinha no mesmo sentido de Bo, gerando 

um vetor de magnetização efetiva (Mo). 

Um aspecto importante é que os spins começam a realizar um movimento de precessão em 

torno da direção de B0 (Figura 1.6 ), sendo que a frequência ( ) de oscilação desse movimento é 

dada pela seguinte expressão:  (frequência de Larmor) e  é a constante giromagnética 

característica de cada núcleo atômico (JACKSON; KUZNIECHY; PELL, 2015). Esse 

movimento faz com que o dipolo magnético dos spins (µ) fique inclinado em relação a Bo. 

Assim, µ pode ser decomposto em dois outros vetores, um no eixo z (µz) e um vetor que gira em 

torno dos eixos x e y (µx,y) (Figura 1.6) (RIDGWAY, 2010).  
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Figura 1.6- Movimento de precessão nuclear: o núcleo do hidrogênio gira ao redor de seu 

próprio eixo, gerando um vetor magnético intrínseco µ, que por sua vez faz com que o núcleo 

precesse no sentido do campo externo B0 e o dipolo magnético nuclear pode, então, ser 

decomposto nos eixos x, y, z; 

Como os spins precessam sem coerência de fase, o vetor resultante no plano x,y é nulo e o vetor 

resultante na direção de z aponta no mesmo sentido de Bo (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7- Comportamento dos spins precessando fora de fase, antes da aplicação do pulso de 

radiofrequência. 

A aquisição dos sinais para formação da imagem começa com a excitação dos núcleos em 

precessão através de ondas de radiofrequência (RF) produzidas por bobinas específicas. Quando 

um núcleo 1H spin up  recebe uma onda de RF, cuja frequência seja igual à sua frequência de 

precessão, ele absorve a energia da onda e muda para o estado spin down, tendendo a anular o 

vetor M0 à medida em que mais núcleos são atingidos por ondas de RF. Outro fenômeno que 

ocorre é que todos os núcleos passam a precessar em fase, criando uma magnetização 

transversal giratória em relação a B0, como representado na Figura 1.8 (SIVERSSON, 2014). 
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Simplificando, quando o pulso de RF é aplicado no paciente, ocorre um deslocamento da 

magnetização longitudinal para o plano transverso.  

 

Figura 1.8- Comportamento dos spins após o pulso de RF: o pulso de RF iguala a população de 

prótons spin up e spin down, anulando a magnetização longitudinal e coloca os movimentos de 

precessão dos spins em fase, criando um vetor de magnetização resultante no plano transverso. 

Após o final do pulso de RF, os núcleos que migraram de spin up para spin down interagem 

com a estrutura atômico-molecular do meio em que se encontram (interação spin-lattice) e 

emitem a energia que tinham recebido do pulso de RF, retornando para posição original 

enquanto essas ondas são captadas pela bobina para contribuir no sinal que formará a imagem. 

Na medida em que os spins retornam à posição original, ocorre o ressurgimento da 

magnetização longitudinal com uma constante de tempo denominada constante de relaxação T1 

e esse fenômeno recebe o nome de relaxação longitudinal, obedecendo à seguinte expressão: 

. Além disso, os spins que estavam precessando em fase perdem essa 

coerência devido às interações com os campos magnéticos dos núcleos vizinhos (interação spin-

spin), resultando no decaimento do vetor de magnetização transversal com uma constante de 

tempo denominada constante de tempo T2, esse fenômeno recebe o nome de relaxação 

transversal, obedecendo à seguinte expressão:   (RIDGWAY, 2010). O sinal 

(free inducion decay – FID) que o equipamento recebe é captado pela mesma bobina que emite 

as ondas de RF, sendo gerado pela indução de Faraday nas bobinas e esse sinal é característico  

de cada tecido que, por sua vez, é causado pelas relaxações dos spins (Figura 1.9). Como os 

tempos de relaxação T1 e T2 são característicos para cada tipo de tecido, os sinais variam de 

uma estrutura orgânica para outra, permitindo a obtenção de contraste na imagem de acordo 

com o tempo de repetição (TR) dos pulsos de RF e com os tempos de eco (TE), intervalo de 

tempo entre a emissão do pulso e a captação do sinal. Para se obter a localização espacial de 

cada sinal, vários pulsos de radiofrequência devem ser aplicados, ocasionando TR e TE 
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(RIDGWAY, 2010). O sinal de RM ( ) é definido pela seguinte expressão:                                       

 

Figura 1.9- Sinal interpretado pelo equipamento – FID (free induction decay).  Após o pulso de 

RF, ocorre os fenômenos de relaxação T1 e T2, e o sinal captado pela bobina terá uma forma de 

onda característica de cada tecido orgânico. 

Alterações patológicas podem modificar os tempos de relaxação dos tecidos, o que permite que 

tais alterações sejam distinguidas na imagem. Entretanto, alguns tecidos apresentam tempos de 

relaxação muito próximos e algumas enfermidades não alteram consideravelmente essas 

constantes. Assim, alguns materiais com propriedades magnéticas estão sendo usados na clínica 

médica como meio de contraste para RM, como os complexos de gadolínio, e outros estão em 

fase de estudo (BARTOLINI et al., 2003; BOUZIOTIS et al., 2012; MIYAKE et al., 2012; 

PARK et al., 2014; XIAO et al., 2014; XIE et al., 2015). Os meios de contraste em RM são, 

geralmente, materiais com propriedades magnéticas capazes de encurtar os tempos T1 ou T2 

dos tecidos pela alteração da taxa de relaxação dos núcleos de hidrogênio correspondentes nas 

áreas de interesse, produzindo sinais hiperintensos (ponderação em T1) e hipointensos 

(ponderação em T2) (CASCHERA et al., 2016; PETERS; DJANASHVILI, 2016; 

SANDIFORD; DE ROSALES, 2016).  

Os sistemas nanoestruturados com propriedades paramagnéticas são de grande interesse para o 

diagnóstico de osteossarcomas em RM devido à possibilidade de fazer com que esse sistema 

seja específico para esse tipo tumoral, podendo assim, realçar esses tumores em uma imagem de 

diagnóstico.   
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1.10.2 Princípios básicos do método SPECT  

Como representado na Figura 1.10, a tomografia por emissão de fóton único (um método de 

imagem da Medicina Nuclear), conhecida como SPECT, tem como princípio a administração 

endovenosa de um radioisótopo (radiotraçador) no organismo humano e a posterior detecção das 

radiações gama emitidas por esse agente (BIANCO, 1996). Geralmente, os radiotraçadores são 

incorporados em fármacos, dando origem aos radiofármacos. Os fármacos possuem a função de 

direcionar os radioisótopos aos órgãos de interesse e as radiações provenientes dos traçadores 

permitem construir uma imagem como se fosse um mapa de distribuição. Assim, as imagens 

obtidas por SPECT retratam a fisiologia ou a função de um órgão, são imagens funcionais que 

podem indicar alterações fisiopatológicas (KHARFI, 2013). O equipamento responsável pela 

detecção da radiação gama e a aquisição das imagens recebe o nome de gama câmara (Figura 

1.10). O componente principal desse equipamento é o cabeçote onde é feita a detecção da 

radiação. O cabeçote é constituído por uma grade colimadora para direcionamento e restrição de 

fótons, um cristal de iodeto de sódio ativado com tálio para converter o sinal da radiação gama 

em sinal luminoso (daí o nome cristal de cintilação) e tubos fotomultiplicadores para conversão 

e amplificação do sinal elétrico (THRALL; ZIESSMAN, 2003). Após a detecção da radiação e 

sua conversão em sinal elétrico, o computador trabalha essas informações e constrói uma 

imagem de que retrata a distribuição espacial da radiação no organismo do paciente. A 

hidroxiapatita dopada com 159Gd é um promissor agente para o diagnóstico de osteossarcoma 

por ser possível utilizá-lo como um sistema multimodal de imageamento, seja pela obtenção de 

contraste em ressonância magnética ou pela propriedade de radiotraçador.  

 

Figura 1.10- Princípios básicos para obtenção de imagens pelo método SPECT. 

Imagem retirada de: (CARDOSO, 2012) 
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O método PET (Positron Emission Tomography) é um segmento da Medicina Nuclear onde 

radiofármacos emissores de pósitrons são utilizados como radiotraçadores. Os equipamentos são 

basicamente projetados para a detecção simultânea de dois fótons gama de 511 keV 

provenientes da aniquilação do par pósitron-elétron. O sistema responsável pela interpretação e 

detecção desse sinal duplo é denominado de circuito de coincidência (SHREVE; TOWNSEND, 

2011). As nanopartículas constituídas de nanocompósitos Hidroxiapatita/Tenorita com 64Cu 

podem atuar como promissores radiotraçadores de osteossarcomas em tomografia PET além de 

poder promover a terapia desses tumores simultaneamente, pois esse material além de ser 

emissor de pósitrons é também emissor de radiação beta menos.  

Com base no que foi exposto neste capítulo e tendo em vista os objetivos apresentados, os 

capítulos a seguir expõem todas as metodologias empregadas nessa pesquisa, desde as rotas de 

síntese adotadas para produção da matriz de hidroxiapatita e as rotas para o processo de 

funcionalização com ácido fólico, assim como as metodologias para o processo de dopagem 

com gadolínio, síntese do nanocompósito e processo de ativação por captura neutrônica do Gd, 

do Cu e do P estruturais nas nanopartículas, incluindo os estudos de caracterização e estudos 

biológicos in vitro de viabilidade celular. 
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Capítulo 2- Síntese e funcionalização de nanobastões mesoporosos de hidroxiapatita 

2.1 Metodologia 

 

2.1.1 Síntese de nanobastões de hidroxiapatita 

As nanopartículas mesoporosas de hidroxiapatita foram sintetizadas, com pequenas alterações 

da literatura (NGUYEN et al., 2013; VERMA et al., 2013) a partir da preparação de duas 

soluções precursoras. A solução (i) foi preparada com a completa dissolução de brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (CTAB - C14H42N.Br) (Sigma-Aldrich) como direcionador de rede, em 

água Milli-Q® e a posterior adição de nitrato de cálcio, Ca(NO3)2.4H2O, (Sigma-Aldrich) em 

água Milli-Q® para se obter uma concentração final de 0,167 M de cálcio. A solução (ii) foi 

preparada com a dissolução de monohidrogênio fosfato de dipotássio, K2HPO4.3H2O, (Sigma-

Aldrich) para se obter uma solução com concentração final de 0,1 M de potássio. A solução (i) 

foi agitada para promover o direcionamento da rede pela formação de micelas e o seu pH 

ajustado para 12 com a adição de NaOH 2,5 M. Após o processo de adição da solução (ii) sobre 

a solução (i), a suspensão resultante foi mantida sobre agitação à temperatura ambiente e, após 

esse processo, foi realizado um tratamento térmico a 100°C em reator hidrotérmico. Em 

seguida, a suspensão foi centrifugada e lavada a vácuo sob filtração com água Milli-Q® e etanol. 

O material filtrado ficou em estufa durante 24 horas à temperatura de 60 °C para secar e, depois, 

foi calcinado durante 6 horas a 600°C para promover a remoção do surfactante, obtendo-se um 

fino pó branco ao final do processo. 

2.1.2 Funcionalização dos nanobastões de hidroxiapatita com ácido fólico 

Para estudar o processo de modificação da superfície da HA com ácido fólico e a natureza da 

interação entre HA e AF, dois métodos de funcionalização foram usados: a funcionalização 

direta de HA com folato (HA-AF) e o processo de funcionalização com folato aminado (HA-

). O processo de funcionalização direta de HA com AF foi realizado por uma mistura com 

razão molar de 1:2 de HA e de folato (Sigma-Aldrich) em água Milli-Q® (pH 6,5) e mantendo 

sob agitação vigorosa durante 24 horas a 50°C no sistema de refluxo. O pó amarelo resultante 

foi recolhido sob filtração a vácuo, lavado três vezes com água Milli-Q® e seco em temperatura 

ambiente durante 24 horas. 

O método de funcionalização da superfície das nanopartículas de HA via aminação do AF foi 

empregado segundo descrito por Jie Pan e colaboradores (PAN et al., 2013) e Lee et all (LEE; 

NA; BAE, 2003) com algumas modificações. O ácido fólico foi dissolvido em DMSO com 

posterior acréscimo dos reagentes EDC (1,2 mmol) (Sigma-Aldrich) e NHS (2 mmol) (Sigma-
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Aldrich) que ficaram sobre agitação durante 6 horas e mantido a 50°C em sistema de refluxo. 

Ao final desse período, 10 mmol de etilenodiamina (Sigma-Aldrich) foram adicionados ao 

sistema que ficou reagindo de um dia para o outro. O ácido fólico aminado ( ) foi 

precipitado com acetonitrila (Sigma-Aldrich) e recuperado com filtração. A reação das 

nanopartículas de HA com o   ocorreu pela mistura de uma proporção molar de 1:2 

desses dois materiais respectivamente em água Milli-Q® (pH 6,5) durante 24 horas a 50°C em 

sistema de refluxo. O pó amarelo resultante foi lavado com acetona e água Milli-Q® sob 

filtração a vácuo e seco em estufa a 37°C durante 24 horas. Esse processo está representado no 

Esquema 2.1. 

 

Esquema 2.1- Processo de aminação do ácido fólico. 

 

2.1.3 Ensaio de estabilidade da interação hidroxiapatita-folato  

A estabilidade da interação entre as nanopartículas de HA e o ácido fólico aminado foi avaliado 

em função do tempo. O teste consistiu na preparação de suspensões do material em SBF que 

foram incubadas sob agitação com temperatura de 37°C durante tempos variados de 2, 8, 24 e 

48 horas (HA-AF-I-2H, 8H, 24H, 48H, HA- -I-2H, 8H, 24H e 48H, respectivamente). Ao 

final de cada tempo, as suspensões foram filtradas, sendo o pó retido analisado por CHN para se 

estimar os percentuais de carbono e nitrogênio contidos nos nanobastões de HA. 

2.1.4 Caracterizações 

As fases cristalinas nos nanobastões de HA sintetizados foram avaliadas por difração de raios X 

(DRX - Rigaku Inc., Japão) com radiação Kα do Cu (λ = 0,154 nm), dados coletados na faixa 

entre ângulos (2θ) de 10° a 80° com passo de 1°/min. Espectros na região do infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR - Nicolet 6700, Thermo Scientific, EUA) foram obtidos entre 

4000 e 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 64 varreduras para avaliar as composições químicas 

das amostras e para investigar a eficácia do processo de funcionalização. As amostras foram 

preparadas em pastilhas de KBr (Sigma-Aldrich) na razão de 100:1 (100 mg de KBr para 1 mg 

de amostra). Para investigar a estabilidade térmica da HA e as perdas de massa associadas ao 

folato nas amostras funcionalizadas, realizou-se a análise termogravimétrica (TGA - DTG-60H, 
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Shimadzu, Japão) sob atmosfera de nitrogênio (50 mL/min) na faixa de temperatura entre 25 e 

700 °C. A análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio (CHN – 2400, PerkinElmer, 

EUA) foi realizada para investigar a presença de folato nas amostras funcionalizadas pela 

análise nos níveis de carbono e nitrogênio em comparação com a amostra não funcionalizada. A 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS – Specs Phoibos 150 electron 

analyzer) foi realizada para analisar a superfície dos nanobastões sintetizados com o intuito de 

investigar a natureza da interação entre HA e AF, utilizando radiação Kα monocromática de Al 

(1486,6 eV) com potência de 350 W. Um canhão de elétrons, operando em 0,1 µA, foi utilizado 

para compensar o efeito de carga das amostras. O nível de energia do C 1s em 284,6 eV foi 

utilizado como referência para a calibração das escalas de energias de ligação (EL) dos 

diferentes espectros. Os parâmetros de textura (porosidade e área de superfície) foram avaliados 

pela técnica de adsorção de nitrogênio (Autosorb iQ - Quantachrome, EUA); as amostras não 

funcionalizadas foram tratadas durante 4 horas a 300 °C e as amostras funcionalizadas foram 

tratadas durante 48 horas a 40 °C; a área de superfície foi calculada pelo tradicional método 

Brunauer, Emmett and Teller (BET). O tamanho e a morfologia das nanopartículas foram 

analisados pela microscopia eletrônica de transmissão (MET - Tecnai G2-12 SpiritBiotwin, FEI 

Company, Japão) e pela microscopia eletrônica de varredura (MEV – Σigma VD series, ZEISS, 

Alemanha). 

2.2  Resultados e discussões 

2.2.1  Difração de raios X (DRX) 

O difratograma dos nanobastões de hidroxiapatita sintetizados está apresentado na Figura 2.1. 

De acordo com o arquivo  09-0432 do banco de dados PDF da ICDD, observa-se a formação de 

HA com arranjo hexagonal, grupo espacial P63/m e picos característicos no ângulo de Bragg 

(2Ɵ) de aproximadamente 32 °, 33 ° e 34 °. Esses picos podem ser atribuídos às reflexões dos 

planos (211), (300) e (202) respectivamente, confirmando a formação de uma estrutura 

cristalina pura de hidroxiapatita em acordo com resultados encontrados na literatura (VERMA 

et al., 2013; WANG et al., 2006). Esta análise indica que a presença de CTAB e o tratamento 

térmico não induziram a cristalização de quaisquer outras fases cristalográficas. Os padrões de 

difração de raios X para as amostras funcionalizadas, HA-AF e HA- , também são 

mostrados na Figura 2.1 e eles são semelhantes à amostra não funcionalizada, sugerindo que 

nenhuma outra fase cristalina foi formada nestes processos de funcionalização, como esperado.  
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Figura 2.1- Difratogramas de raios X das amostras sintetizadas em temperatura ambiente com 

radiação kα do Cu. 

 

Dados de difração de raios X também foram utilizados para estimar o tamanho do cristalito das 

amostras de HA, HA-AF e HA-  (Tabela 2.1) seguindo o modelo de Scherrer como 

representado na equação (II), sendo  o tamanho do cristalito, K o fator de forma (0,9), λ o 

comprimento de onda da radiação, FWHM a largura a meia altura do pico principal da HA (211) 

e θ o ângulo de Bragg. Como esperado, a amostra de HA apresenta um pequeno tamanho de 

cristalito de cerca de 17 nm; este tamanho é uma característica importante deste material e 

indica adequabilidade para sua utilização como sistema teranóstico e como sistema de 

tratamento terapêutico anti-tumoral. Foram observados resultados semelhantes para amostras 

funcionalizadas, uma vez que uma pequena diminuição no tamanho pode ser atribuída à 

característica intrínseca do método de medição. Assim, nenhuma transformação nos processos 

de nucleação e crescimento de amostras de hidroxiapatita durante a modificação da superfície 

ocorre, considerando que estes processos de funcionalização não seguiram um método in situ. 
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Tabela 2.1- Tamanho do cristalito dos nanobastões calculado por Scherrer. 

Amostra Tamanho de cristalito (nm) 

HA 17,3 ± 5 

HA-FAF 15,3 ± 5 

HA-  16,7 ± 5 

 

                                                 β = (K.λ)/[(FWHM).cos(θ)]                                                    (II)

2.2.2 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) 

Os espectros de FTIR foram adquiridos para confirmar a composição química da hidroxiapatita 

e para verificar a eficácia do processo de funcionalização deste material com ácido fólico e com 

o ácido fólico aminado. A Figura 2.2 ilustra estes resultados. Todas as amostras apresentam 

bandas de transmitância referentes aos modos vibracionais característicos de HA, em acordo 

com a literatura (DEGIRMENBASI; KALYON; BIRINCI, 2006; MIR et al., 2012; VERMA et 

al., 2013). O ombro fraco em 961 cm-1 e a forte banda larga em 1036 cm-1 correspondem aos 

modos vibracionais de estiramento ν1 e ν3 do grupo fosfato, enquanto o ombro em 473 cm-1 e as 

fortes bandas em 565 e 604 cm-1 indicam a presença dos modos vibracionais ν2 e ν4 de flexão 

desse mesmo grupo (VERMA et al., 2013). As bandas referentes ao estiramento do grupo OH 

podem ser observadas em 3569 e 631 cm-1 (MIR et al., 2012). A banda larga observada a partir 

de 3237 a 3663 cm-1 pode ser atribuída aos modos vibracionais da água (CIPRESTE; SOUSA, 

2014).  

As bandas observadas em 1418 e 1479 cm-1 podem ser atribuídas à presença de , 

sugerindo a formação de hidroxiapatita carbonatada (NETO, 2009). Íons carbonato podem 

substituir o grupo fosfato (substituição do tipo B) ou o grupo hidroxila (substituição do tipo A) 

na  rede cristalina da HA (LEGEROS et al., 1969). O tipo B de HA carbonatada pode ser 

precipitado a partir de soluções em intervalo de temperatura de 50 a 100 °C (IYYAPPAN et al., 

2016). Dado que o presente trabalho envolve a síntese de hidroxiapatita em temperatura 

ambiente e tratamento hidrotérmico a 100 °C, é razoável assumir que o de tipo B de HA 
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carbonatada foi formado e que os íons carbonato podem ter sido originados devido à exposição 

das amostras ao CO2 atmosférico antes do tratamento hidrotérmico ou devido à decomposição 

do CTAB durante o tratamento hidrotérmico. 

Os espectros de FTIR das amostras funcionalizadas sugerem a presença de AF em ambas as 

amostras, comparando-se as bandas correspondentes ao ácido fólico (retângulo tracejado). A 

Figura 2.2 também apresenta as bandas de absorção no infravermelho características do AF em 

1605 cm-1 (benzeno, absorção dupla conjugada), 1697 cm-1 (grupo amida), e 1481 cm-1 (hetero-

anel, ligação dupla conjugada) (TSAI et al., 2008). Uma banda de transmitância em 1645 cm-1, 

que representa o modo de flexão da ligação NH, é também uma forte evidência da presença do 

grupo amina primária (SUN; SZE; ZHANG, 2006), embora não seja possível identificar 

claramente esta banda porque alguns modos de vibração ocorrem no mesmo intervalo das 

bandas citadas acima. 
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Figura 2.2- Espectros de FTIR das amostras obdidos com 64 varreduras em pastilhas de KBr. 
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2.2.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

A análise termogramivétrica foi realizada para estudar a estabilidade térmica dos nanobastões de 

hidroxiapatita e investigar o processo de funcionalização com folato através da degradação de 

material orgânico. As perdas de massa devido ao aquecimento foram avaliadas na faixa de 25 a 

700°C para todas as amostras e estão representadas na Tabela 2.2. A Figura 2.3 representa as 

curvas de TGA para os materiais sintetizados e pode ser observada uma alta estabilidade térmica 

dos nanobastões de HA durante todo o tratamento térmico, em acordo com a literatura (MIR et 

al., 2012; WIJESINGHE et al., 2014). Uma pequena perda de massa pode ser observada até a 

temperatura de 150°C, podendo ser atribuída à remoção de água intersticial das amostras. A 

curva correspondente à amostra HA-AF evidencia uma significante perda de 42% de massa em 

torno da temperatura de 150°C até a temperatura de 700°C, que pode ser devido à degradação 

do folato. No caso da amostra de HA- , a curva correspondente evidencia uma perda de 

8,6% de massa durante a mesma faixa de temperatura, que pode estar associada à degradação do 

 ligado na superfície dos nanobastões de HA. 
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Figura 2.3- Curvas de perda de massa obtidas pela técnica de TGA em atmosfera de nitrogênio. 

Essa importante diferença entre as perdas de massa observada entre as amostras funcionalizadas 

pode sugerir que a quantidade de ácido fólico ancorado na superfície da hidroxiapatita é maior 

na amostra HA-AF e que essa variação seja uma consequência dos diferentes tipos de interação 

entre o folato e os nanobastões de HA decorrentes dos dois métodos de funcionalização. 
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Entretanto, pode-se perceber que a amostra HA-AF perde 5,9% de massa na faixa de 

temperatura entre 150 e 250°C (Tabela 2.1), sendo que não existe perda de massa significativa 

na amostra HA-  nessa mesma faixa de temperatura. Essa diferença pode sugerir que a 

interação entre a superfície da hidroxiapatita e o ácido fólico não aminado é mais fraca em 

comparação com o ácido fólico aminado; esse aspecto será discutido nos resultados das técnicas 

de CHN e XPS. 

Tabela 2.2- Perdas de massa na análise TGA e resultados da análise elementar CHN. 

Erro nominal: 0,3% 

 

 

2.2.4 Análise elementar CHN 

O processo de funcionalização dos nanobastões de HA envolve a formação de uma interação 

entre grupos funcionais orgânicos e a superfície dos nanobastões. Dessa forma, a análise 

elementar de CHN torna-se uma importante ferramenta para se investigar a eficácia do processo 

de funcionalização. Os resultados dessa análise, obtidos para as três amostras (HA, HA-AF e 

HA- ), estão representados na Tabela 2.2. Como previamente sugerido pela técnica de 

FTIR, a análise de CHN também sugere a presença de íons carbonato na amostra HA devido a 

pequena porcentagem de carbono presente nessa amostra (0,9%). Pela análise desses resultados, 

pode-se observar um crescente percentual de carbono a partir da amostra HA para a amostra 

HA-AF e para a amostra HA-  (0,9% para 36,5% e 5,7% respectivamente). Pode ser 

observado ainda um teor de nitrogênio nas amostras funcionalizadas (15,6% para HA-AF e 

2,8% para HA- ) que indica a presença de folato em ambas as amostras e reforça ainda 

mais a sugestão de que o processo de funcionalização tenha sido bem sucedido. Estes resultados 

estão de acordo com dados obtidos da análise TGA, mostrando que há uma deposição mais 

elevada de folato em HA-AF e indicando que existe uma quantidade maior de grupos funcionais 

ligados à essa amostra em comparação com os resultados obtidos para a amostra HA- . A 

discussão sobre as diferenças observadas no teor de carbono e nitrogênio entre estas amostras 

serão complementadas pelo ensaio de estabilidade da interação hidroxiapatita-folato e pela 

análise XPS.  

Com os resultados das técnicas de CHN e TGA é possível calcular as quantidades de massa de 

ácido fólico e do ácido fólico aminado ancorados aos nanobastões de HA, estes resultados estão 

Amostra Perda de massa (%) Análise elementar 
40 – 150 °C 150 – 250 °C 250 – 700 °C Carbono (%) Nitrogênio (%) 

HA 1,3 0,3 0,5 0,9 0,1 

HA-AF 5,0 5,9 36,1 36,5 15,6 

HA-  2,2 0,5 8,1 5,7 2,8 
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apresentados na Tabela 2.3. A quantidade total de ácido fólico ancorado na HA foi calculada em 

70,4 g  AF / 100 g HA e a quantidade total de ácido fólico aminado vinculado à HA foi 

calculada em 9,4 g / 100 g HA. Estes resultados reforçam que uma maior deposição de 

folato ocorreu na amostra de HA-AF. 

2.2.5 Ensaio de estabilidade da interação hidroxiapatita-folato 

A estabilidade da interação entre os agentes funcionalizantes com a superfície da hidroxiapatita 

foi investigada pela análise dos percentuais de carbono e nitrogênio nas suspensões que 

passaram por um processo de lixiviação como mencionado na metodologia. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3- Resultados da análise elementar do teste de estabilidade das amostras 

funcionalizadas e cálculos de massa de ácido fólico. 

Amostra Carbono 

(%) 

Hidrogênio 

(%) 

Nitrogênio 

(%) 

Massa de AF  

(g / 100 g HA) 

*ΔAF Massa de AF  
(mol / 100 g HA) 

HA 0,9 0,3 0,1 - - - 
       

HA-AF 36,5 3,7 15,6 70,4 - 0,159 
HA-AF-I-2H 21,7 2,5 9,0 41,1 29,3 0,093 
HA-AF-I-8H 15,4 2,7 5,4 28,7 41,7 0,065 

HA-AF-I-24H 7,7 1,0 3,1 13,4 57,0 0,030 
HA-AF-I-48H 7,3 1,0 2,4 12,7 57,7 0,028 

       
HA- 5,7 0,9 2,8 9,4 - 0,019 

HA- .-I-2H 5,5 1,0 2,3 9,0 0,4 0,018 
HA- -I-8H 5,1 0,8 2,2 8,2 1,2 0,017 
H- -I-24H 5,0 0,8 2,0 8,0 1,4 0,016 

HA- -I-48H 4,6 0,7 2,0 7,2 2,2 0,015 

*ΔAF = (Massa de AF na amostra HA-AF) - (Massa de AF nas amostras incubadas) 

Erro relativo à técnica: 0,3% 

Como pode ser visto, os percentuais de carbono e nitrogênio decaem drasticamente na amostra 

HA-AF logo nas primeiras duas horas de lixiviação (36,5% para 21,7% e 15,6% para 9,0%, 

respectivamente) e continua a decair até 48 horas. Nenhum decréscimo significativo nos 

percentuais de carbono e nitrogênio pode ser observado na amostra HA-  no intervalo de 2 

a 48 horas, indicando uma grande estabilidade de interação entre o ácido fólico aminado e os 

nanobastões de HA. O resultado final demonstra perdas de massa de agentes funcionalizantes da 

ordem de 79% e 19% nas amostras HA-AF e HA- , respectivamente. Os cálculos de massa 

(Tabela 2.2) também indicam a mesma tendência. Após duas horas de incubação, a amostra 

HA-AF perdeu 29,3 g / 100 g HA enquanto a amostra HA-  perdeu apenas 0,4 g / 100 g 

HA e após 48 horas de incubação, a amostra HA-AF perdeu 57,7 g / 100 g HA enquanto HA-
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perdeu apenas 2,2 g / 100 g HA. Assim, é possível inferir que o processo de 

funcionalização com ácido fólico aminado resulta em um material mais estável quando 

comparado com o processo de funcionalização com o ácido fólico não aminado, essa hipótese 

será reforçada com os resultados da análise de XPS. 

2.2.6 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

A análise de XPS foi realizada para investigar a composição química da superfície dos 

nanobastões, com o intuito de se estudar a natureza da interação entre o folato e a hidroxiapatita. 

Os espectros amplos de XPS das amostras estão representados na Figura 2.4 e indicam que a 

superfície da amostra de HA é constituída apenas por oxigênio, cálcio, carbono e fósforo. O 

carbono encontrado na HA corresponde aos íons carbonato presentes na estrutura da amostra, 

como previamente evidenciado pelas análises de FTIR e CHN, somado à certa quantidade de 

carbono contaminante (carbono acidental) normalmente encontrado em análises de XPS. Nas 

amostras funcionalizadas, como esperado, o espectro mostra a presença de nitrogênio. O 

processo de incorporação de folato na superfície das amostras funcionalizadas é evidenciado 

pela crescente concentração de carbono e nitrogênio, assim como pela decrescente concentração 

de cálcio e fósforo nas amostras HA-AF e HA- . Em acordo com os resultados das 

análises de TGA e CHN, os resultados da técnica de XPS indicam uma maior incorporação de 

folato na amostra HA-AF. Na Tabela 2.4 estão apresentadas as concentrações dos elementos 

presentes nas superfícies das três amostras, obtidas por XPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- Espectro amplo de XPS das amostras. 
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Tabela 2.4- Resultados da análise elementar de superfície realizada por XPS.  

Os espectros de XPS em alta resolução do C 1s das três amostras estão representados na Figura 

2.5. Um processo de ajuste foi utilizado para se determinar as diferentes espécies de carbono 

que atuam como contribuintes nesse espectro. Para os nanobastões de HA, o componente em 

284,6 eV corresponde à ligação C-C e os componentes em 286,2 e 288,6 eV correspondem às 

espécies COX, sugerindo que o CTAB não foi completamente removido após o processo de 

calcinação. O componente adicional em 290,5 eV é atribuído à presença dos íons carbonato 

( ), como previamente sugerido nos resultados da análise de FTIR, podendo ter sido 

originado pela decomposição do CTAB e reação do C com o O2 durante o processo de 

calcinação. Nos espectros das amostras HA-AF e HA-  é possível observar uma 

intensidade aumentada do componente C-C e três novos componentes em 285,6, 286,8 e 288,4 

eV, correspondentes a nitrogênio e oxigênio ligados ao carbono (C-O e C-N), carbono carbonila 

(C=O) e carbono carboxila (COO), respectivamente. Essas contribuições espectrais são 

características da estrutura orgânica do ácido fólico e dos grupos funcionais presentes nas 

amostras funcionalizadas (FERRARIS et al., 2011). Íons carbonato não foram detectados nas 

amostras funcionalizadas, provavelmente devido ao recobrimento dos materiais orgânicos sobre 

a superfície dos nanobastões.  Além disso, o pequeno componente espectral em baixa energia de 

ligação (282 eV) é atribuído a uma parte do carbono com um efeito diferencial de carga (C *) na 

superfície da amostra. Este fenômeno é frequentemente observado nos espectros de fotoelétrons 

do Si, O e C a partir de materiais com condutividade elétrica muito baixa, como as cerâmicas 

(MIOT et al., 1998). 

Amostra Nível eletrônico Energia de ligação 

(eV) 

%At 

HA O 1s 531,7 49,4 

 C 1s 285,7 13,4 

 Ca 2p 348,3 22,6 

 P 2p 134,3 14,6 

    

HF-AF O 1s 532,0 20,9 

 C 1s 284,8 57,6 

 Ca 2p 348,1 4,1 

 P 2p 134,1 2,6 

 N 1s 400,0 14,8 

    

HA-  O 1s 530,2 40,8 

 C 1s 284,8 21,4 

 Ca 2p 347,2 17,8 

 P 2p 132,4 13,6 

 N 1s 400,3 6,5 
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Figura 2.5- Espectro de XPS em alta resolução do C1s. 

Um importante resultado obtido pela da técnica de XPS se refere aos desvios nas energias de 

ligação que podem ser observados nos espectros em alta resolução para o Ca 2p e para o P 2p 

que ocorrem apenas para a amostra HA-  quando comparados ao espectro da amostra de 

HA; esses desvios não são observados com a amostra HA-AF (Figura 2.6 e Tabela 2.4). Esses 

desvios sugerem uma possível interação entre os átomos de cálcio e fósforo na superfície dos 

nanobastões de HA com o folato que ocorre apenas quando a síntese é conduzida utilizando-se o 

ácido fólico aminado. Esse resultado poderia explicar a alta estabilidade da amostra HA-  

no ensaio estabilidade da interação entre hidroxiapatita e folato (baixa liberação de AF) e a 

baixa estabilidade da amostra HA-AF. 
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Figura 2.6- Espectro de XPS em alta resolução do Ca 2p e P 2p. 

A Figura 2.7 apresenta o espectro de XPS em alta resolução do N 1s das amostras 

funcionalizadas. Nesses espectros, é possível observar um componente de baixa intensidade em 

397,2 eV correspondente ao N nos anéis aromáticos e dois predominantes componentes em 

399,2 e 400,3 eV que são atribuídos aos grupos amina e amida, respectivamente. Para a amostra 

HA- , um componente adicional de baixa intensidade em 401,8 eV, correspondente a um 

ambiente químico mais eletronegativo, poderia estar relacionado aos desvios químicos dos picos 

do Ca 2p e do P 2p demonstrados na Figura 2.6. 
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Figura 2.7- Espectro de XPS em alta resolução do N 1s. 
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A quantificação das diferentes espécies de carbono e nitrogênio nas superfícies das amostras 

funcionalizadas, determinadas através da deconvolução dos picos de C 1s e N 1s estão 

resumidas na Tabela 2.5. A partir dos resultados, fica evidente uma maior fração de espécies C-

N e C=O na amostra HA-  em comparação com a amostra HA-AF a qual contém uma 

maior fração de espécies COO. Além disso, também é evidente um incremento considerável de 

espécies NH2 e depleção de espécies CONH na amostra funcionalizada com ácido fólico 

aminado. Esses resultados poderiam ser consequência do processo de aminação do folato, que 

não só proporcionam uma maior formação de grupos amina, mas também a formação de grupos 

C=O, devido à aminação parcial dos grupos carboxila. 

Tabela 2.5- Espécies de C e N nas superfícies das amostras funcionalizadas, determinado por 

XPS. 

 HA-AF HA-AFNH2 

Espécie de C  Energia de 

ligação (eV) 
%AT 

Energia de 

ligação (eV) 
%AT 

C-C 284,6 48,8 284,6 40,0 

C-O/C-N 285,6 13,3 285,6 17,7 

C=O 286,8 9,3 286,9 17,5 

COO 288,4 15,6 288,5 10,2 

CO3
2- n.e. n.e. 290,9 2,8 

Espécie de N Energia de 

ligação (eV) 
%AT 

Energia de 

ligação (eV) 
%AT 

Nin ring 397,1 4,654 397,2 8,3 

NH2 399,2 34,62 399,3 60,2 

CONH 400,4 60,726 400,3 26,3 

NH3
+-CO3

2- n.e. n.e. 401,8 5,3 

Como um material orgânico, o ácido fólico tende a aumentar os níveis de carbono nos materiais 

funcionalizados ao recobrir, depositar-se ou se ligar nos nanobastões de HA, tornando mais 

improvável o escape de fotoelétrons de , Ca e P da superfície desses nanobastões. 

Entretanto, os resultados (espectros na Figura 2.5 e Tabela 2.4) demonstram que cálcio e fósforo 

continuam sendo detectados pela análise de XPS enquanto íons carbonato não são detectados. 

Esses resultados sugerem uma possível interação preferencial do folato com espécies de íons 

carbonato presentes na superfície dos nanobastões de HA através dos grupos amina protonados 

(NH3
+-CO3

2-), sendo a protonação favorecida pela leve acidez do meio (pH 6,5) através da 

desprotonação do grupo ácido carboxílico, conforme o esquema 2.2. Considerando que os íons 

carbonato estejam ligados ao cálcio e ao fósforo no arranjo estrutural da HA, essa interação 

poderia justificar os desvios químicos observados nos picos de Ca 2p e P 2p.  Esse tipo de 

interação não é comum no bulk de cerâmicas, mas é razoável inferir essa interação na estrutura 

de superfícies devido à presença de grande quantidade de íons reativos. 

Assim, os resultados de XPS e os resultados dos testes de estabilidade para as amostras 

funcionalizadas permitem inferir que a deposição de folato na superfície dos nanobastões de HA 
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ocorre através de dois mecanismos diferentes, como representado na Figura 2.8: (i) no caso da 

amostra HA-AF, poderia ocorrer em deposição de camadas de folato como estruturas core-shell 

através de interações fracas como forças de Van der Walls; isso explicaria porque o folato não 

se manteve na superfície da HA durante o teste de liberação, apesar da grande quantidade se 

incorporar na superfície; (ii) na superfície da amostra HA-  predomina uma adsorção forte 

e mais seletiva pela interação química do folato através de seus grupos amina protonados com 

os íons carbonato na superfície da HA. Esse tipo de interação poderia sugerir uma deposição 

mais ordenada do folato na superfície da hidroxiapatita que poderia incluir moléculas de ácido 

fólico aminado em arranjo perpendicular à superfície. Mesmo quando os resultados anteriores 

indicaram que a incorporação de ácido fólico na amostra HA-  foi consideravelmente mais 

baixo do que na amostra de HA-AF, essa suposição é suportada pelo aumento da fração de Nin 

ring no pico de N 1s (Tabela 2.5), o que sugere uma disposição mais superficial do duplo anel 

aromático do folato aminado tal como ilustrado na Figura 2.8. 

 

Esquema 2.2- Processo de protonação do grupo amina no ácido fólico aminado. 

Os resultados destas caracterizações indicam que o processo de funcionalização de HA com 

ácido fólico aminado proporciona um material mais adequado para atuar como sistema de 

administração de droga ou veículo para radioisótopos para aplicações biomédicas, devido à 

maior estabilidade da ligação entre a hidroxiapatita e o folato. Diante disto, os experimentos 

seguintes foram realizados somente com a amostra HA- . 
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Figura 2.8- Representação esquemática das formas de interação do AF e do AFNH2 com a HA. 

2.2.7 Análise de adsorção de nitrogênio (BET) 

As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio das amostras HA e HA-  estão 

representadas na Figura 2.9. A isoterma da amostra de HA é classificada como tipo IV 

relacionada à condensação capilar ocorrendo em mesoporos (CHEN et al., 2011; VERMA et al., 

2013). Pode-se observar que a forma da isoterma não é afetada pelo processo de 

funcionalização, que apresenta histerese do tipo H3 observada em agregados de partículas com 

forma de placas que dão origem a fendas em forma de poros. Para a amostra HA- pode 

ser observado uma redução no volume de adsorção de N2 para todas as pressões relativas, 

sugerindo novamente que o ácido fólico aminado funcionalizou a superfície das nanopartículas. 

Essa diferença pode ser atribuída ao resultado das longas cadeias da molécula de AF conectada 

com grupos amina. 

As propriedades texturais das duas amostras foram estimadas pelo tradicional método Brunauer, 

Emmett and Teller (BET). Uma sensível diferença foi observada nos valores de área superficial 

(49 m2/g para HA e 24 m2/g para a amostra funcionalizada) que poderia ser um indicativo da 

presença de grupos funcionalizantes na superfície da hidroxiapatita. O volume total de poros da 

amostra HA-  (0,06 m3/g) foi menor do que o volume encontrado na amostra HA (0,09 

m3/g), embora nenhuma diferença possa ser observada para o diâmetro médio de poros (18 nm 

para ambas as amostras). O volume e o diâmetro de poros estimados para essas amostras são 

adequados para incorporação de drogas, radiofármacos ou radioisótopos, fazendo desse sistema 

HA-AF HA-AFNH2 
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um bom candidato para ser utilizado como sistema de entrega de fármacos (drug delivey system) 

ou carreador de radioisótopos para o tratamento de osteossarcomas. 
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Figura 2.9- Isotermas de adsorção de N2 obtido em temperatura de 77 K. 

Na Figura 2.10 está representado graficamente um esquema da síntese de HA para explicar a 

formação dos mesoporos nos nanobastões a partir da formação das micelas do surfactante. 

 

Figura 2.10- Esquema da formação dos mesoporos nos nanobastões de HA.  
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Em meio alcalino, as moléculas do surfactante CTAB se organizam em micelas devido à 

característica anfifílica desse composto. Após a adição de nitrato de cálcio, os íons de Ca++ são 

atraídos para a superfície das micelas onde se estabelecem, assim como alguns íons OH- em 

solução. Quando o monohidrogênio fosfato de dipotássio é acresentado ao sistema, os íons 

fosfato e mais íons hidroxila são atraídos para as micelas onde começa a nucleação da 

hidroxiapatita. Durante o envelhecimento na fase de maturação, ocorre o crescimento dos grãos 

devido à quantidade de íons Ca++, PO4
3- e OH- presentes em solução, defindo-se assim a 

formação policristalina dos nanobastões. Durante a etapa de calcinação o CTAB é degradado e 

removido dos nanobastões, formando a estrutura de mesoporos tão importante para aplicações 

biomédicas. 

A densidade total de funcionalização foi estimada através da área superficial e dos resultados da 

obtidos pelas técnicas de CHN e TGA para a amostra de HA- , sendo que este cálculo 

mostra a densidade de 1 molécula por 40 Å2. Esta densidade de ácido fólico indica que uma 

grande quantidade de moléculas pode ser ancorado estavelmente nas superfícies das 

nanopartículas, tornando possível que o sistema seja orientado de forma ativa para células de 

osteossarcoma. 

2.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e transmissão (MET) 

As imagens por microscopia eletrônica de varredura (Figura 2.11a) e por microscopia eletrônica 

de transmissão (Figura 2.11c) da amostra de HA confirmam a formação de nanopartículas com 

morfologia de nanobastões e uma distribuição de tamanhos relativamente estreita. A técnica de 

MEV também indica que a presença de folato não altera o tamanho e a morfologia das 

partículas (Figura 2.11b). A imagem de MET em alta resolução (Figura 2.11d) indica que os 

nanobastões de HA são constituídos por arranjos de nanocristalitos menores de HA, 

confirmando os cálculos realizados por Scherrer e baseados nos dados obtidos por difração de 

raios X. Na Figura 2.12 está representado um gráfico de distribuição de tamanhos de partículas, 

sendo que a contagem e medição das partículas foram realizadas na imagem de MEV (Figura 

2.11a) através do software Quantikov Image Analyzer. Um total de 140 partículas foram 

mensuradas para análise estatística que indicou uma média de tamanho de 99 ± 21,67 nm. De 

acordo com Torchilin (TORCHILIN, 2011a), essa faixa de tamanho é desejável para 

nanomateriais candidatos a atuar como agentes de tratamento do câncer pelo efeito EPR, uma 

vez que a acumulação espontânea em sítios tumorais é favorecida pela nanoescala da porosidade 

dos vasos sanguíneos que comumente irrigam os tumores. 
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Figura 2.11- Imagens obtidas por MEV (a-HA e b-HA-AF) e por MET (c-HA e d-HA). 
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Capítulo 3- Dopagem de hidroxiapatita com gadolínio e ativação neutrônica para 

produção de nanobastões de AF/HA(159Gd32P) 

3.1 Metodologia 

3.1.1 Síntese de nanopartículas de hidroxiapatita dopadas com gadolínio 

As nanopartículas de hidroxiapatita dopadas com gadolínio foram sintetizadas com base na 

literatura (CHEN et al., 2011) a partir da preparação de duas soluções precursoras. A solução (i) 

foi preparada com a completa dissolução de brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB), 

C14H42N.Br, (Sigma-Aldrich) em água Milli-Q® e a posterior adição de nitrato de cálcio, 

Ca(NO3)2.4H2O, (Sigma-Aldrich) para se obter uma concentração final de (0,167 – x) M de 

cálcio. Essa solução foi agitada durante 5 horas para promover o direcionamento da rede pela 

formação de micelas. Para estudar a forma com que o gadolínio se organiza na rede da 

hidroxiapatita, foram adicionadas três quantidades variadas de cloreto de gadolínio (GdCl3) 

(Sigma-Aldrich) na solução 1 (x = 0; x = 1,5 mM e x = 2 mM) para se obter concentrações 

molares variadas de Gd na amostra (0; 1,3 e 2,8% de Gd em relação ao cálcio), HA; HA-Gd1,3 

e HA-Gd2,8 respectivamente. O pH foi ajustado para 12 com a adição de NaOH (Sigma-

Aldrich) 3M após uma hora de adição da fonte de gadolínio. A solução (ii) foi preparada com a 

dissolução de monohidrogênio fosfato de dipotássio, K2HPO4.3H2O, (Sigma-Aldrich) para se 

obter uma solução com concentração final de 0,1 M de potássio. Após o processo de adição da 

solução (ii) sobre a solução (i), a suspensão resultante foi mantida sobre agitação à temperatura 

ambiente e, após esse processo, foi conduzida a um tratamento térmico a 100°C em reator 

hidrotérmico. Em seguida, a suspensão foi centrifugada e lavada a vácuo sob filtração com água 

Milli-Q® e etanol. O material filtrado ficou em estufa durante 24 horas à temperatura de 60 °C 

para secar e, depois, foi calcinado durante 6 horas a 600°C para promover a remoção do 

surfactante, obtendo-se um fino pó branco ao final do processo. 

3.1.2 Funcionalização das nanopartículas de HA-Gd com ácido fólico  

A amostra HA-Gd2,8 foi funcionalizada com ácido fólico (AF/HA-Gd2,8) conforme a 

metodologia utilizada para a funcionalização da hidroxiapatita no capítulo 2. 

3.1.3 Estudo de estabilidade da interação entre HA-Gd  

A estabilidade da interação química entre os constituintes da hidroxiapatita e o gadolínio foram 

investigadas em suspensões aquosas durante diferentes intervalos de tempo. Esse ensaio foi 

realizado pela preparação de suspensões de HA-Gd2,8 em pH 7 com concentração de 1 mg/mL. 

Essas suspensões foram incubadas sob constante agitação com 50 rpm e temperatura de 37 ˚C 

durante intervalos de tempo variados (2, 6, 8, 24 e 56 horas). Após cada período de incubação, 
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as suspensões foram filtradas e os líquidos passantes foram analisados pela técnica de 

espectroscopia de emissão atômica com plasma indutivo acoplado (ICP-AES) para avaliar o teor 

de Gd que poderia ser liberado a partir da matriz de hidroxiapatita. 

3.1.4 Ativação neutrônica de fósforo e gadolínio na estrutura da hidroxiapatita 

A produção dos radioisótopos 32P e 159Gd se deu pela irradiação das amostras HA e HA-Gd2,8 

no reator nuclear TRIGA Mark-1 100 kW situado no CDTN (Belo Horizonte, Brasil). Foram 

irradiadas amostras com 100 mg (HA) e 62 mg (HA-Gd2,8) durante 4 horas sob fluxo de 

nêutrons de 6,4 x 1011 cm-2.s-1. Para investigar a ativação do fósforo, 31P(n,γ)32P, as mensurações 

da radiação beta na amostra HA foram realizadas em um contador beta (Thermo Eberline 

HandECount, Thermo Electron Corporation, USA) e para investigar a ativação do gadolínio, 

158Gd(n,γ)159Gd, Os espectros gama da amostra HA-Gd2,8 foram obtidos utilizando-se um 

detector HP-Ge com eficiência nominal de 50% e os dados foram analisados com o software 

Canberra Genie 2000. As atividades induzidas foram estimadas seguindo-se os trabalhos 

previamente realizados no CDTN (CIPRESTE; SOUSA, 2014; MENEZES; JAĆIMOVIĆ, 

2006; ZANGIROLAMI, 2010) a partir da equação I. 

3.1.5- Caracterizações 

As caracterizações estrutural e química das nanopartículas de hidroxiapatita foram conduzidas 

pelas técnicas de DRX e FTIR, respectivamente. Para estudar as alterações promovidas na rede 

cristalina da hidroxiapatita pela presença do gadolínio, foi feito o refinamento de Rietveld para 

determinação dos parâmetros de rede e dimensões da célula unitária. O tamanho médio e a 

morfologia das nanopartículas de hidroxiapatita foram investigados por meio das técnicas de 

microscopias eletrônicas de transmissão e varredura. A caracterização dos parâmetros de 

superfície foi realizada pela técnica de adsorção de N2. A técnica de XPS foi realizada para 

avaliar a composição da superfície das nanopartículas e estudar a interação HA-Gd. As 

propriedades magnéticas forma avaliadas pela técnica de VSM. 

3.2  Resultados e discussões 

3.2.1 Difração de raios X e refinamento de Rietveld (DRX) 

Os padrões de difração de raios X (DRX) dos nanobastões de HA, HA-Gd1,3 e HA-Gd2,8 

foram obtidos em temperatura ambiente. Na Figura 3.1 (a, b e c) estão representados os padrões 

de DRX das amostras. Para todas as amostras, os picos de difração podem ser atribuídos à fase 

hexagonal com grupo espacial P63/m (MOHANDES et al., 2014), outras fases cristalinas ou 
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amorfas não foram observadas dentro do limite de detecção da técnica. Para obter os parâmetros 

estruturais cristalográficos, como os parâmetros de rede (a e c), o volume da célula unitária (V) 

e o tamanho médio de grão (<D>), foi realizado o refinamento de Rietveld dos padrões de 

difração e os resultados estão apresentados na Tabela 3.1. As formas dos picos foram modeladas 

utilizando uma função lorentziana com auxílio do software General Structure Analyses System 

(GSAS) (LARSON; VON DREELE, 1994) e as posições atômicas calculadas foram utilizados 

para construir a célula unitária da amostra de hidroxiapatita sem gadolínio (Figura 3.2), sendo 

possível localizar as posições típicas dos íons Ca2+
 e . Os íons de cálcio ocupam 

tipicamente duas posições distintas, Ca I e Ca II. Os picos característicos de óxido de gadolínio 

não foram observados nos difratogramas das amostras dopadas, provavelmente devido à baixa 

concentração do dopante (MOKOENA et al., 2014) ou porque esses picos ficam sobrepostos 

aos picos característicos da HA. Como se pode observar na Tabela 3.1, o volume da célula 

unitária  da amostra de HA não dopada (526,44 Å3) é ligeiramente menor quando comparada 

com a literatura (529,84 Å3) (POSNER; PERLOFF; DIORIO, 1958), possivelmente devido à 

pequena dimensão média de grão. Por outro lado, quando ocorre o processo de dopagem, o 

volume da célula unitária (V) das amostras HA-Gd1,3 e HA-Gd2,8 sofre aumentos progressivos 

(Figura 3.1(d)) que poderiam ser atribuídos à entrada dos íons Gd3+ na rede cristalina, uma vez 

que a estrutura da hidroxiapatita é aberta e pode hospedar cátions em sítios de Ca ou em 

posições intersticiais (MIYAJI; KONO; SUYAMA, 2005). Do mesmo modo, os mapas de 

Fourier (Figura 3.3) das amostras de HA e HA-Gd2,8 mostram uma diferença na densidade 

eletrônica em torno dos íons Ca2+ nas posições Ca II e esta pode ser uma evidência da 

substituição de cálcio por gadolínio nessa posição ou da entrada dos íons Gd no interstício 

próximos a essa posição. 

Tabela 3.1- Parâmetros obtidos pelo refinamento de Rietveld. (<D>) tamanho médio de grão, (a, 

c e V) parâmetros de rede e (S) parâmetro que quantifica a qualidade do refinamento. Padrão: 

(POSNER; PERLOFF; DIORIO, 1958). 

Teor de Gd 

(%) 

a 

(Å) 

c 

(Å) 

V 

(Å3) 

<D> 

(nm) 

S 

(-) 

Padrão 9,4300 6,8800 529,84 - - 

0 9,3971 6,8838 526,44 26 (2) 1,28 

1,3 9,4005 6,8859 526,98 24 (2) 1,23 

2,8 9,4038 6,8824 527,09 18 (2) 1,30 
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Figura 3.1- (a, b e c) Padrões de difração de raios X com refinamento de Rietveld das amostras. 

O padrão de difração observado e o calculado estão representados pelas estrelas e pelas linhas 

sólidas, respectivamente. As diferenças entre os padrões observados e os calculados estão 

representados em azul. A qualidade do refinamento está representada pelo fator S. (d) variação 

do volume de célula unitária em função da concentração de íons Gd. 

 

 

 
 

Figura 3.2- Célula unitária da hidroxiapatita, onde podem ser observadas as posições calculadas 

do Ca, P, O e H através do refinamento de Rietveld (prata, rosa, vermelho e branco, 

respectivamente).  
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Figura 3.3- Mapas de Fourier para densidade eletrônica de (a) HA e (b) HA-Gd2,8. 

 

Os tamanhos médios dos cristalitos das amostras foram estimados utilizando a relação de 

Scherrer (equação II). Os valores de tamanho médio de cristalito diminuem com o aumento da 

concentração de Gd, este é um efeito importante da dopagem, já observada em outros sistemas 

de hidroxiapatita nanoestruturada e dopada com outros metais (KOLMAS et al., 2014). 

Provavelmente, uma quantidade maior de íons Gd presentes na síntese poderiam aumentar  o 

número de sítios de nucleação da HA que resultaria em cristalitos menores.  

3.2.2 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) 

Os espectros de FTIR foram obtidos para investigar a composição química das amostras (Figura 

3.4). Todas as amostras exibem bandas de transmitância relacionadas com os modos 

vibracionais característicos de hidroxiapatita, em acordo com outros trabalhos encontrados na 

literatura. O ombro fraco em 961 cm-1 e a banda forte em 1036 cm-1 correspondem aos modos 

vibracionais ν1 e ν3 de estiramento do grupo fosfato, enquanto o ombro em 473 cm-1 e as bandas 

fortes em 565 e 604 cm-1 indicam a presença dos modos vibracionais ν2 e ν3 de flexão desse 

mesmo grupo (VERMA et al., 2013). As bandas referentes ao estiramento do grupo OH podem 

ser observadas em 3569 e 631 cm-1 (MIR et al., 2012). A banda alargada observada de 3237 a 

3663 cm-1 podem ser atribuídas aos modos vibracionais da molécula de água, assim como a 

banda fraca em 1649 cm-1 (CIPRESTE; SOUSA, 2014). Pode-se perceber que as amostras 

dopadas apresentam-se mais hidratadas em relação à amostra não dopada devido à maior 

intensidade das bandas de água.  

A banda dupla situada em 1418 e 1479 cm-1, observada apenas na amostra não dopada, pode ser 

atribuída à presença de íons carbonato, sugerindo a formação de hidroxiapatita carbonatada 

(CHOI et al., 2015; WU et al., 2015). O reagente utilizado como fonte de gadolínio, GdCl3, 

exibe uma intensa banda de transmitância em 1402 cm-1 que permite propor uma interação 

química entre Gd3+ e  nas amostras dopadas uma vez que essa banda aparece deslocada em 

1380 cm-1 apenas nessas amostras (UZTETIK MORKAN et al., 2007). Isso pode ser um 

(a) (b) 
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indicativo de que os íons Gd3+ substituem os íons Ca2+ na rede da hidroxiapatita, fazendo uma 

forte interação química com o grupo fosfato e inibindo a formação de íons carbonato. A inibição 

da formação de carbonato nas amostras de HA dopadas com gadolínio poderia ter sido causada 

pela interação Gd3+   no interior do cristal HA-Gd que poderia ter criado uma forte 

ligação entre estes dois íons, tornando difícil para que os íons carbonato se difundissem para 

dentro dos nanobastões. 
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Figura 3.4- Espectros de FTIR das amostras de HA, GdCl3, HA-Gd1,3 e HA-Gd2,8. 

 

3.2.3 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) e varredura (MEV)  

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (Figura 3.5) foram obtidas para investigar 

a morfologia e a organização cristalográfica da hidroxiapatita. A Figura 3.5 (a e b) confirmam a 

morfologia de nanobastões das nanopartículas e através das imagens de alta resolução (Figura 

3.5 c e d) é possível observar que os nanobastões são constituídos de cristalitos menores e a 

distância interplanar dos planos 002 foram medidas em 0,34 nm, em perfeito acordo com 

resultados encontrados na literatura (LIU et al., 2014). As imagens na Figura 3.5 (e – h) 

mostram que o processo de dopagem não altera a estrutura e a morfologia dos nanobastões. As 

imagens de microscopia eletrônica de varredura (Figura 3.6) foram obtidas para investigar a 

influência do gadolínio na morfologia e distribuição de tamanho dos nanobastões. Como pode 

ser observado, a forma de nanobastões não foi alterada pela dopagem com gadolínio e a 

distribuição de tamanho de partícula não foi consideravelmente alterada, se mantendo com 

média de 70 a 100 nm (Figura 3.7). Todas as medidas foram realizadas com o auxílio do 

software Quantikov Analyzer (PINTO, 1996). 



72 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5- Imagens da microscopia eletrônica de transmissão da amostra HA (a – d), HA-

Gd1,3% (e – f) e HA-Gd2,8% (g – h). 
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Figura 3.6- Imagens da microscopia eletrônica de varredura. (a) HA, (b) HA-Gd1,3 e (c) HA-

Gd2,8. 
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Figura 3.7- Distribuição de tamanho de partículas, medido com auxílio do software Quantikov 

Analizer a partir das imagens de MEV. 
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3.2.4 Análise de adsorção de nitrogênio (BET) 

As características texturais dos nanobastões foram estudados por análise de adsorção de N2 a 

fim de investigar a influência do gadolínio na área de superfície e porosidade da hidroxiapatita. 

A amostra HA apresenta isoterma tipo IV com histerese H3 (CHEN et al., 2015a), como pode 

ser visto na Figura 3.8. A presença de gadolínio na síntese não altera o tipo de isoterma nem a 

forma de histerese, mas pode ser observado que o volume de nitrogênio adsorvido é maior para 

todas as pressões relativas nas amostras dopadas. A Tabela 3.2 apresenta as características 

texturais das amostras, mostrando que a área superficial, o volume de poro e o diâmetro médio 

de poros se tornam maiores quando os nanobastões de hidroxiapatita são dopados com Gd (49 

m2/g para 66 m2/g e 81 m2/g; 0,01 cm3/g para 0,51 cm3/g e 0,34 cm3/g; 18 nm para 31 nm e 

32nm, respectivamente), sugerindo que o gadolínio pode modificar a formação de micelas de 

CTAB andes do início da nucleação dos cristais de HA. Embora não foram encontrados 

mecanismos na literatura para explicar essas alterações, é comum encontrar resultados similares 

na literatura para amostras de HA-Gd e para outras cerâmicas dopadas com outros metais 

(CHEN et al., 2011; LIU; WANG, 2014). O aumento no volume e diâmetro médio de poros é 

uma característica importante que torna os nanobastões de HA-Gd como candidatos promissores 

para atuar como sistemas de entrega de fármacos, permitindo o emprego simultâneo de 

fármacos radiosensibilizadores e radioisótopos em regiões de osteossarcomas, o que permite o 

aumento de sensibilidade desses tumores à radiação, podendo melhorar a eficácia no tratamento 

multimodal (BERNIER; POORTMANS, 2015; HWANG et al., 2000; QIANG et al., 2014; 

ZHENG et al., 2013). O aumento da área superficial favorece os processos de funcionalização 

dos nanobastões com diferentes moléculas orgânicas que podem fazer com que as 

nanoestruturas se tornem furtivas ao sistema fagocitário na corrente sanguínea (o que favorece o 

acúmulo seletivo em regiões tumorais por ficarem um longo período em circulação) e provendo 

o direcionamento ativo em células cancerígenas (YU; PARK; JON, 2012). O aumento da área 

superficial e do diâmetro de poros pode estar relacionada com a adsorção de íons Gd3+ nas 

micelas de CTAB-Ca2+, aumentando a carga positiva e, com isso, a repulsão entre as cargas, 

causando uma expansão das micelas. 
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 Figura 3.8- Isotermas de adsorção de nitrogênio realizada a 77 K. 

 
Tabela 3.2- Parâmetros texturais calculados pela técnica de BET a partir dos dados obtidos no 
ensaio de adsorção de nitrogênio. 

 

3.2.5 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

A análise de XPS foi realizada para avaliar os processos de dopagem e funcionalização. Três 

amostras foram analisadas (HA, HA-Gd2,8 e AF/HA-Gd2,8) para um estudo comparativo. O 

espectro amplo para investigação (Figura 3.9a) demonstra que os nanobastões de hidroxiapatita 

são constituídos apenas por Ca, P, O e C sem a presença de impurezas. Não é possível distinguir 

os picos característicos dos fotoelétrons Gd 3d dos picos característicos dos elétrons Auger 

LMM do Ca, assim como não é possível distinguir os picos referentes ao Gd 4d dos picos 

referentes ao P 2p nas amostras dopadas porque eles ficam muito próximos uns dos outros. Pela 

análise do espectro amplo da amostra AF/HA-Gd2,8, o ácido fólico pode ser encontrado devido 

à presença do pico de nitrogênio, como esperado. 

Os espectros em alta resolução dos fotoelétrons P 2p, Ca 2p e O 1s das amostras HA e HA-

Gd2,8 estão dispostos na Figura 3.9 (b, c e d respectivamente). Na amostra HA, a energia de 

ligação do fósforo em 133,7 eV e 134,61 eV são atribuídas aos picos 2p 3/2 e 2p ½ 

respectivamente ligados ao O, como esperado (LANDIS; MARTIN, 1984; MOKOENA et al., 

Amostra 
Área superficial 

(m2/g) 

Volume de poro 

(m3/g) 

Diâmetro de poro 

(nm) 

HA 48,9 0,091 18,24 

HA-Gd1,3 65,6 0,513 30,94 

HA-Gd2,8 80,6 0,339 31,52 
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2014). O espectro do Ca 2p foi deconvoluído em quatro picos devido à separação de banda spin-

orbital e também devido às duas posições ocupadas pelo Ca, uma em estrutura colunar paralela 

ao eixo c (Ca I ) e outra em uma rede triangular em torno do grupo OH (CaII). Deve ser 

apontado que as medidas de XPS da amostra de HA também indicam a presença de íons 

carbonato (capítulo 2), como foi mencionado nos resultados da técnica de FTIR. Como o pico 

de Ca 2p 3/2 no composto CaCO3 tem energia de ligação próximo de 346,8 eV (WAGNER; 

MUILENBERG, 1979), os picos em 346,6 eV e 350,2 eV foram atribuídos ao Ca 2p 3/2 e 2p ½ 

no carbonato de cálcio e na posição Ca II da rede da hidroxiapatita. Finalmente, pelo espectro de 

O 1s da amostra de HA, três espécies de O podem ser observadas em 532,1; 530,8 e 528,5 eV 

correspondendo às interações O=P, O-P/O-Ca e aos grupos hidroxila rodeados pelo Ca 

respectivamente. 

A incorporação de gadolínio na hidroxiapatita pode ocorrer através da substituição de cálcio nas 

posições Ca I e Ca II pelos íons Gd3+ ou pelo Gd3+ ocupando posições intersticiais 

(CAWTHRAY et al., 2015; SERRET; CABAÑAS; VALLET-REGI, 2000). Pelas medidas de 

XPS após a incorporação de Gd3+ na HA, os picos originalmente atribuídos ao CaCO3 e Ca II, 

com energias de 346,6 e 350,2 eV, decrescem consideravelmente, como esperado, conforme a 

redução no teor de CO3 observada pela técnica de FTIR. Além disso, o espectro em alta 

resolução do O 1s também não evidencia o grupo hidroxila nas amostras dopadas, mais uma vez 

em acordo com as análises de FTIR. O mecanismo proposto para a incorporação de Gd na HA 

se dá pela substituição de Gd3+ nas posições Ca II, conforme os mapas de Fourier (Figura 3.3), 

seguidas pela reposição de OH- por O2- ou uma vacância deve ser deixada para balanço das 

cargas. Um novo pico em 536,9 eV é evidenciado no espectro do O 1s da amostra HA-Gd2,8 e 

isso pode ser atribuído à presença de água. Tal comportamento pode ser explicado pela presença 

de Gd na HA, uma vez que o gadolínio tem um alto caráter higroscópico, como pode ser 

observado nos resultados de FTIR. 

Considerando a amostra HA-Gd2,8, todos os picos nas regiões do Ca 2p e P 2p aparecem 

deslocados por volta de -1 eV quando comparados com a HA, permitindo indicar uma interação 

química entre P e Gd como previamente sugerido nos resultados de FTIR. Após o processo de 

funcionalização, todos esses picos são novamente desviados como mostra a Figura 3.10, 

possivelmente devido à nova interação entre AF e a superfície  dos nanobastões de HA-Gd, 

similar aos efeitos observados em trabalhos anteriores (CIPRESTE et al., 2016a). Esses 

resultados nos permitem propor que os processos de dopagem e de funcionalização foram bem 

sucedidos e que tanto o Gd quanto o AF estão fortemente ligados na HA, em acordo com os 

resultados do ensaio de estabilidade HA-Gd. Os resultados da análise por ICP-AES não 

revelaram teores de Gd nos líquidos passantes após a filtração realizada ao final do estudo de 
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estabilidade, indicando que o gadolínio pode ficar retido na matriz de HA e, assim, reduzir ou 

eliminar os problemas associados à toxicidade desse lantanídeo. 

 

Figura 3.9- (a) Espectro de XPS amplo para investigação dos constituintes das amostras. 

Espectros de XPS em alta resolução das amostras HA e HA-Gd2,8 com ajustes dos picos dos 

fotoelétrons (b) P 2p, (c) Ca 2p e (d) O 1s. 
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Figura 3.10- Espectro de XPS das amostras HA, HA-Gd2,8 e AF/HA-Gd2,8 (preto, vermelho e 

azul, respectivamente) demonstrando desvios nas energias de ligação dos fotoelétrons P 2p, Ca 

2p 2 O 1s devido à dopagem com Gd e devido à funcionalização com ácido fólico. 
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3.2.6 Magnetometria de amostra vibrante (VSM) 

Liu e colaboradores (LIU et al., 2014) fizeram ensaios in vitro e in vivo com nanobastões de 

hidroxiapatita dopados com gadolínio para estudar a capacidade desse material em desempenhar 

o papel de agente de meio de contraste em RM. Os resultados in vitro demonstraram que existe 

uma relação linear entre o sinal em RM e a concentração de Gd na amostra. Já os resultados in 

vivo foram mais promissores, as imagens demonstraram que esse material pode realçar as 

artérias e melhorar a visualização de alguns tecidos na ponderação de contraste em T1. 

Entretanto, os autores não fizeram caracterização das propriedades magnéticas desse material e, 

além do mais, não realizaram nenhum tipo de estudo para verificar a estabilidade da interação 

entre HA e Gd ou como esse lantanídeo se organiza na rede da hidroxiapatita. Dessa forma, sem 

verificar se ocorre liberação de Gd a partir da matriz de HA dopada,  não se pode afirmar que os 

resultados obtidos por Liu e colaboradores foram devido aos nanobastões de HA-Gd. 

No presente trabalho, para estudar as propriedades magnéticas da hidroxiapatita dopada com 

gadolínio, foi realizado o ensaio de magnetometria de amostra vibrante (Figura 3.11). Como 

pode ser observado, os resultados indicam que o comportamento diamagnético, característico da 

HA, é alterado gradativamente para o comportamento paramagnético de acordo com o teor de 

Gd. Esses resultados estão em acordo com o ensaio in vitro feito por Liu e colaboradores que 

sugerem um comportamento linear entre magnetização e teor de Gd. Dessa forma, como os 

resultados apresentados nesse trabalho indicam que existe uma grande estabilidade na interação 

HA-Gd sem ocorrência de liberação de íons Gd para o meio, pode-se afirmar que os 

nanobastões de hidroxiapatita dopados com gadolínio possuem propriedade magnéticas 

adequadas para atuar como meio de contraste em RM e que o realce obtido nas imagens 

resultantes do experimento in vivo de Liu e colaboradores retratam essa potencialidade. 
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Figura 3.11- Curvas de histerese do comportamento magnético das amostras HA, HA-Gd1,3 e 

HA-Gd2,8 obtidas por VSM. 
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3.2.7 Ativação neutrônica de fósforo e gadolínio na estrutura da hidroxiapatita 

O fósforo estrutural da hidroxiapatita tem potencial para ser ativado em reator nuclear 

simultaneamente com o Gd incorporado na rede de HA para produzir dois radioisótopos: o 

emissor beta puro 32P e o emissor beta e gama 159Gd, com características que conferem 

propriedades teranósticas ao sistema. Dessa forma, observa-se uma possibilidade para se obter 

um material constituído por dois agentes beta emissores. Esse sistema binário de radioisótopos 

poderia conferir um maior potencial terapêutico para a hidroxiapatita e ajudar a contornar o 

problema com a baixa sensibilidade dos osteossarcomas em relação às radiações, uma vez que o 

sistema nanoestruturado que eles constituem possibilita a entrega seletiva desses beta emissores 

diretamente ao interior das células tumorais, mantendo maior proximidade entre núcleo celular e 

fonte de radiação. 

Para investigar a ativação do fósforo na estrutura dos nanobastões de hidroxiapatita, apenas a 

amostra não dopada (HA) foi analisada porque o 159Gd também é um beta emissor e o contador 

não discrimina radiações beta provenientes de radionuclídeos distintos. Dessa forma, os 

resultados indicam que uma atividade específica de 7,8 kBq/mg devido ao fósforo pode ser 

induzida na amostra de HA. No caso da radiação gama, os espectro gama da amostra AF/HA-

Gd2,8 está representado na Figura 3.12 no qual o principal pico do 159Gd pode ser identificado 

em 364 keV (MARTIN, 2008). A atividade gama induzida foi de 4,8 µCi em 62 mg de amostra. 

Esses resultados provam que tanto o fósforo quanto o gadolínio podem ser ativados na estrutura 

dos nanobastões hidroxiapatita dopados para produzir a amostra AF/HA(159Gd32P), tornando 

possível a obtenção de um sistema teranóstico estável sem a necessidade de uma posterior 

marcação com radionuclídeos, processo que pode resultar em uma fraca interação entre os 

nanobastões e os radioisótopos. Assim, evitando a liberação de radioisótopos da estrutura da 

HA, a estratégia de radiotraçador e de entrega de radioterápicos pode ser mais específica em 

osteossarcomas devido ao direcionamento ativo proporcionado pela funcionalização com o 

ácido fólico, AF/HA(159Gd32P).  

 

Figura 3.12- Espectro gama da amostra AF/HA(159Gd32P) e o principal fotopico do 159Gd. 
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Capítulo 4- Nanocompósito Hidroxiapatita/Tenorita e ativação neutrônica para produção 

de nanobastões de AF/HA(64CuO32P) 

4.1 Metodologia 

4.1.1 Síntese de nanocompósitos de Hidroxiapatita/Tenorita 

Os nanocompósitos de Hidroxiapatita/Tenorita (HA-CuO) foram sintetizados a partir da 

preparação de duas soluções precursoras. A solução (i) foi preparada com a completa dissolução 

de brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB), C14H42N.Br, (Sigma-Aldrich) em água Milli-

Q® e a posterior adição de nitrato de cálcio, Ca(NO3)2.4H2O, (Sigma-Aldrich) para se obter uma 

concentração final de (0,167 – x) M de cálcio, sendo x a concentração molar de nitrato de cobre  

(0; 0,0025; 0,005 e 0,0098 M). Essa solução foi agitada durante 5 horas para promover o 

direcionamento da rede pela formação de micelas. Para estudar a forma com que o cobre se 

organiza na rede da hidroxiapatita, foram adicionadas três quantidades variadas de nitrato de 

cobre II, Cu(NO3)2 (Sigma-Aldrich), na solução 1 para se obter concentrações molares variadas 

de Cu na amostra (0; 1,5; 3; e 6,25% de Cu em relação ao cálcio) obtendo-se soluções azuladas, 

HA; HA-Cu1,5; HA-Cu3 e HA-Cu6,25 respectivamente. O pH foi ajustado para 12 com a 

adição de NaOH (Sigma-Aldrich) 3M após uma hora de adição da fonte de cobre. A solução (ii) 

foi preparada com a dissolução de monohidrogênio fosfato de dipotássio, K2HPO4.3H2O 

(Sigma-Aldrich), para se obter uma solução com concentração final de 0,1 M de potássio. Após 

o processo de adição da solução (ii) sobre a solução (i), a suspensão resultante foi mantida sobre 

agitação à temperatura ambiente e, após esse processo, foi conduzida a um tratamento térmico a 

100°C em reator hidrotérmico. Em seguida, a suspensão foi centrifugada e lavada a vácuo sob 

filtração com água Milli-Q® e etanol. O material filtrado ficou em estufa durante 24 horas à 

temperatura de 60 °C para secar e, depois, foi calcinado durante 6 horas a 600°C exposto a 

pressão atmosférica para promover a remoção do surfactante e a formação da fase CuO, 

conforme o diagrama de fase apresentado por Tahir e Tougaard  (TAHIR; TOUGAARD, 2012). 

4.1.2 Funcionalização das nanopartículas de HA-Cu com ácido fólico  

A amostra HA-Cu3 foi funcionalizada com ácido fólico (AF/HA-Cu3) conforme a metodologia 

utilizada para a funcionalização da hidroxiapatita no capítulo 2. 

4.1.3 Estudo de estabilidade da interação entre AF-HA-CuO  

A estabilidade da interação química entre os constituintes da hidroxiapatita e a fase tenorita foi 

investigada em suspensões aquosas durante diferentes intervalos de tempo. Esse ensaio foi 
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realizado pela preparação de suspensões de AF/HA-CuO em pH 7 com concentração de 2 

mg/mL. Essas suspensões foram incubadas sob constante agitação com 50 rpm e temperatura de 

37 ˚C durante intervalos de tempo variados (2, 24, 48 e 72 horas). Após cada período de 

incubação, as suspensões foram filtradas, os líquidos passantes foram analisados pela técnica de 

espectroscopia de emissão atômica com plasma indutivo acoplado (ICP-AES) para avaliar o teor 

de Cu que poderia ser liberado a partir da matriz de hidroxiapatita e o pó retido analisado pela 

técnica de CHN para avaliar o teor de ácido fólico que poderia ser desprendido da matriz de 

HA-CuO. 

4.1.4 Ativação neutrônica de cobre na estrutura da hidroxiapatita 

A produção do radioisótopo 64Cu se deu pela irradiação da amostra AF/HA-Cu3 no reator 

nuclear TRIGA Mark-1 (100 kW) situado no CDTN (Belo Horizonte, Brasil). Foi irradiada 

amostra com 100 mg durante 4 horas sob fluxo de nêutrons de 6,4 x 1011 cm-2.s-1. Para 

investigar a ativação do cobre, 63Cu(n,γ)64Cu, os espectros gama da amostra AF/HA(64CuO32P) 

foram obtidos utilizando-se um detector HP-Ge com eficiência nominal de 50% e os dados 

foram analisados com o software Canberra Genie 2000. As atividades induzidas foram 

estimadas seguindo-se os trabalhos previamente realizados no CDTN (CIPRESTE; SOUSA, 

2014; MENEZES; JAĆIMOVIĆ, 2006; ZANGIROLAMI, 2010). 

4.1.5 Caracterizações 

As caracterizações estrutural e química das nanopartículas sintetizadas foram conduzidas pelas 

técnicas de DRX (estrutural), XAFS (estrutural) e FTIR (química). A técnica de DRX foi 

conduzida na linha XRD1 no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - LNLS (Campinas/SP), 

operando com 12 keV (λ = 1.034 Å) onde os dados foram coletados de 5̊ a 120̊ para a aplicação 

do método de refinamento de Rietveld. Os difratogramas foram obtidos em temperatura 

ambiente utilizando o sistema MYTHEN 24K (Dectris®) (CARVALHO et al., 2016; 

CARVALHO; NUNES; COELHO, 2016). As medidas de XAFS foram realizadas na linha 

XAFS2 do LNLS(FIGUEROA et al., 2016) no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais – CNPEM. Todas as medições foram realizadas em temperatura ambiente na borda K 

do Cu em modo de transmissão e os dados foram analisados através dos softwares Athena e 

Artemis do pacote Demeter (RAVEL; NEWVILLE, 2005). O tamanho médio e a morfologia 

das nanopartículas de hidroxiapatita foram investigados por meio da técnica de microscopia 

eletrônica de varredura. A caracterização dos parâmetros de superfície foi realizada pela técnica 

de adsorção de N2. A técnica de XPS foi realizada para avaliar a composição da superfície das 

nanopartículas e investigar as interações entre o CuO e HA e entre o AF e a HA-CuO. 
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4.2 Resultados e discussões 

4.2.1 Difração de raios X e refinamento de Rietveld (DRX) 

Na Figura 4.1 estão representados os padrões de difração de raios X das amostras sintetizadas 

com diferentes concentrações de cobre, confirmando a presença da fase de HA em todas as 

amostras de acordo com a carta de número 26204 do banco de dados da ICSD (na parte de baixo 

da Figura 4.1). Esses resultados indicam que os cristais de hidroxiapatita se formam mesmo na 

presença de íons de cobre. Os picos de difração da hidroxiapatita foram atribuídos à estrutura de 

geometria hexagonal com grupo espacial P63/m. De acordo com a carta de número 67850 do 

banco de dados da ICSD, a fase tenorita também está presente em todas as amostras contendo 

cobre, indicando que os cristais de CuO podem crescer simultaneamente com os cristais de HA 

para formar um compósito cristalino. Os picos de difração da tenorita foram atribuídos à 

estrutura de geometria monoclínica com grupo espacial C2/c. 

 

Figura 4.1 – Difratogramas das amostras coletados em temperatura ambiente para diferentes 

concentrações de cobre. 

O método de Rietveld foi aplicado em todos os difratogramas para estimar os parâmetros de 

rede e as quantidades de cada fase presente nas amostras. Os cálculos foram feitos utilizando o 

software FullProf (RODRÍGUEZ-CARVAJAL, 1993; ROISNEL; RODRÍQUEZ-CARVAJAL, 

2001). O padrão LaB6 (NIST) foi refinado para definir a resolução dos parâmetros 

experimentais (U, V e W). A função Thompson-Cox-Hastings pseudo-Voigt (TCHV) foi 

aplicada para os cálculos de cada fase. Para as duas fases, os parâmetros de rede (a, b e c) e as 
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posições atômicas foram refinadas assim como as microestruturas. Os fatores Biso de agitação 

térmica e os fatores de ocupação atômica foram fixados com base nos padrões cristalográficos 

ICSD 26204 (para fase HA) e ICSD 67850 (para fase CuO).  

Na figura 4.2 estão representadas as células unitárias da hidroxiapatita e da tenorita da amostra 

HA-Cu3 obtidas através dos dados da análise de Rietveld. Nessa figura, é possível identificar, 

para a fase da HA, as posições principais dos íons de cálcio (Ca I e Ca II) e a geometria 

tetraédrica dos grupos fosfato, assim como a disposição colunar dos íons de Ca I (seta). 

Fazendo-se a contagem dos constituintes, é possível identificar 10 íons de Ca, 6 grupos fosfato e 

dois grupos hidroxila, como esperado (RIVERA-MUÑOZ, 2011). Nessa mesma figura, é 

possível identificar ainda, para a fase da tenorita, que os átomos de Cu são coordenados a 4 

átomos de O e 5 átomos de Cu. 

 

Figura 4.2- Células unitárias das estruturas HA (a e b) e tenorita (c e d) da amostra HA-Cu3.  

 

Os resultados do refinamento de Rietveld estão representados na Figura 4.3 e na Tabela 4.1, 

onde são mostrados os parâmetros de rede (a, b e c), o volume da célula unitária (V), a 

quantidade de cada fase (%) e o fator Chi2 do ajuste. Como esperado, a quantidade da fase CuO 

aumenta em função do conteúdo de Cu na síntese (0,6% para HA-Cu1,5; 3,1% para HA-Cu3 e 

4,1% para HA-Cu6,25). O aumento no volume da célula unitária da fase HA na amostra HA-

Cu6,25 em relação à amostra HA (527.99 Å3 para 529.80Å3) sugere que uma pequena 

quantidade de íons de Cu pode estar alocada no interstício da estrutura HA, como dopante. Essa 

a) b) 

c) d) 
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suposição é suportada pela análise de EDX (Tabela 4.1) que indica a presença de 3,9% de Cu 

presente na amostra HA-Cu6,25 enquanto os dados do refinamento apontam para 4,1% de fase 

CuO que correspondem a 3,2% de Cu. A diferença (0,7% de Cu) pode estar no interstício da 

célula unitária da HA. Nos mapas de Fourier (Figura 4.4), é possível identificar uma grande 

diferença nas densidades eletrônicas calculadas para a célula unitária da HA na amostra de HA-

Cu6,25 em relação às demais amostras, reforçando essa proposta. 

Os tamanhos de cristalito (β) de cada fase para cada amostra (mostrados na Tabela 4.1) foram 

estimados pela equação de Scherrer (equação II – página 51) utilizando os picos principais de 

cada fase para os cálculos, (2 1 1) para HA e (1 1 1) para CuO. A largura a meia altura (FWHM) 

de cada pico foi obtida pelo refinamento de Rietveld. O cristalito da fase HA aumenta em 

função da quantidade da fase CuO, tornando aceitável a proposta de que a tenorita age como um 

template para a nucleação e o crescimento dos nanocristais de hidroxiapatita. Em contrapartida, 

os parâmetros de rede e o tamanho do cristalito da fase da tenorita não são significativamente 

alterados em função do conteúdo de Cu na síntese, indicando que os constituintes da 

hidroxiapatita (íons Ca e PO4) não influenciam na nucleação e no crescimento da tenorita.          

 

Figura 4.3 – Refinamento de Rietveld dos difratogramas (λ = 1.034 Å) coletados em 

temperatura ambiente para amostras com diferentes concentrações de Cu. Os dados observados 

(YObs) estão representados por círculos vermelhos. As linhas sólidas pretas foram obtidas através 

da análise de Rietveld (YCalc). As linhas azuis representam as diferenças entre os dados 

observados e os dados calculados (YObs – YCalc). As posições de Bragg abaixo dos difratogramas 

correspondem aos grpos espaciais P63/m (HA) e C2/c (CuO), como indicado.  
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Tabela 4.1- Resultados do refinamento de Rietveld e medidas de EDX para teor de cobre. 

Amostra 

 Fase HA 

a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) β (nm) Fase 
% 

Cu%
EDX 

Chi2 

% 
HA 9,4003(1) 9,4003(1) 6,8995(1) 527,99(1) ̴25 100% 0 6,97 
HA-Cu1,5 9,4108(1) 9,4108(1) 6,8904(1) 528,48(1) ̴27 99,4% 0,6 7,81 
HA-Cu3 9,40895(8) 9,40895(8) 6,89198(6) 528,393(8) ̴32 96,9% 2,3 2,55 
HA-Cu6,25 9,42389(4) 9,42389(4) 6,88851(4) 529,806(4) ̴58 95,9% 3,9 4,04 

  Fase CuO 

HA - - - - - 0% 0% 6,97 
HA-Cu1,5 4,684(2) 3,4252(9) 5,138(1) 81,31(4) ̴32 0,6% 0,6% 7,81 
HA-Cu3 4,6871(3) 3,4270(2) 5,1363(3) 81,37(1) ̴34 3,1% 1,9% 2,55 
HA-Cu6,25 4,6872(3) 3,4249(1) 5,1362(1) 81,320(8) ̴28 4,1% 3,9% 4,04 

 

 

Figura 4.4- Mapas de Fourier de densidade eletrônica das amostras com diferentes 

concentrações de cobre obtidos através das análises de Rietveld. 

 

4.2.2 X ray absorption fine structure (XAFS) 

Os espectros de XANES (X ray Absorption Near Edge Structure), ao redor da borda K do Cu, 

obtidos através da técnica de XAFS (Figuras 4.5 e 4.6) permitiram estudar as vizinhanças dos 

íons de cobre, assim como seu estado de oxidação. Os resultados sugerem que os íons de cobre 

apresentam valência 2+ em todas as amostras e os dados de EXAFS (Extended X ray Absorption 

Fine Structure) tratados por transformada de Fourier no espaço em r (Figura 4.7) indicam que a 

ocupação do Cu em todas as amostras é compatível com a estrutura CuO, formando clusters de 

tenorita, em acordo com os dados de DRX. Esses resultados permitem propor a formação de 

nanocompósitos de Hidroxiapatita/Tenorita (HA-CuO). Na Tabela 4.2 estão apresentadas as 

distâncias interatômicas e os números de coordenação da fase tenorita para cada amostra. Como 

pode ser observado, não existem diferenças estatísticas desses parâmetros entre as amostras, 

sugerindo que a quantidade de íons de Ca e PO4 presentes na síntese não influenciam a 

formação dos cristais de tenorita, em acordo com os dados do refinamento de Rieteveld. Pode-se 
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perceber ainda, pela análise da Tabela 4.2, que os números de coordenação para Cu-O (~4) e 

Cu-Cu (~5) estão em acordo com a Figura 4.2. 
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Figura 4.5- Espectro de XANES normalizado na borda K do Cu contendo amostras com 

diferentes teores de Cu e os padrões de CuO, Cu2O e Cu0. 
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Figura 4.6- Espectro de XANES derivado na borda K do Cu contendo amostras com diferentes 

teores de Cu e os padrões de CuO, Cu2O e Cu0. 
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Figura 4.7- Espectros obtidos por transformada de Fourier dos dados de EXAFS para 

amplitudes correspondentes e melhores ajustes no espaço em r das amostras contendo Cu e do 

padrão de CuO. 

  

Tabela 4.2- Coordenações e distâncias atômicas obtidas através dos dados de EXAFS. 

Amostra Ligação Coordenação Distância 
atômica 

(Angstroms) 

Fator Debye-
Waller  

(desordem) 2 

(x10-3 Å2) 

HA-Cu1,50 Cu – O 4,0 ± 0,9 1,95 ± 0,01 4,0 ± 2,7 
Cu – Cu 4,1 ± 3,2 2,93 ± 0,03 8,0 ± 5,5 

HA-Cu3  Cu – O 4,4 ± 0,7 1,950 ± 0,008 3,6 ± 1,8 
Cu – Cu 5,0 ± 2,4 2,92 ± 0,02 7,2 ± 3,2 

HA-Cu6,25 Cu – O 4,3 ± 0,3 1,953 ± 0,007 3,3 ± 0,8 

Cu – Cu 5,4 ± 1,6 2,93 ± 0,07 6,6 ± 1,6 
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4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens de MEV (Figura 4.8) foram obtidas para estudo da influência da fase CuO na 

morfologia e na distribuição de tamanho das nanopartículas. As amostras HA, HA-Cu1,5 e HA-

Cu3 apresentaram morfologia de nanobastões; entretanto essa morfologia não foi favorecida na 

amostra HA-Cu6,25. Este resultado pode ser atribuído ao crescimento acentuado do cristalito na 

direção (1 1 1) nessa amostra, conforme resultados da análise de Rietveld (Tabela 4.1) 

presumivelmente numa direção ortogonal à direção de crescimento preferencial da fase HA      

(0 0 2), o que poderia resultar em um alargamento das nanopartículas. O tamanho das partículas 

foi mensurado nas imagens de MEV através do software Quantikov (PINTO, 1996) e o gráfico 

de distribuição de tamanho de partículas está representado na Figura 4.9. Um total de 140 

partículas de cada imagem foi a amostragem utilizada para as medições com o objetivo de 

realizar a análise estatística apresentada na Tabela 4.3. Com essa análise, resultados indicam que 

a amostra HA apresentou tamanhos de 99 ± 22 nm, a amostra HA-Cu1,5 apresentou tamanhos 

de 85 ± 25 nm, a amostra HA-Cu3 apresentou tamanhos de 86 ± 32 nm e a amostra HA-Cu6,25 

apresentou tamanhos de 142 ± 47 nm. Todas as amostras apresentaram uma distribuição normal, 

sugerido que as amostragens são representativas de toda a população de partículas. A 

distribuição de tamanhos dos nanobastões é afetada pelo teor de cobre na rede de HA. Esses 

resultados indicam que teores de Cu na rede de HA favorecem ao crescimento de nanobastões 

menores provavelmente devido ao maior número de pontos de nucleação criados pelos íons de 

cobre. Entretanto, um crescimento significativo no teor de cobre faz com que a faixa de 

tamanho dos nanobastões aumente aparentemente devido à expansão no cristalito de HA como 

visto anteriormente pelos resultados da difração de raios X. 
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 Figura 4.8- Imagens de MEV das amostras (a) HA; (b) HA-Cu1,5; (c) HA-Cu3 e (d) HA-

Cu6,25. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9- Gráfico de distribuição de tamanho de partículas, contagem realizada nas imagens 

de MEV. 
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4.2.4 Análise de adsorção de nitrogênio (BET) 

A análise de adsorção de nitrogênio foi realizada para investigação dos parâmetros texturais dos 

materiais. A Figura 4.10 apresenta as isotermas das amostras, indicando que a presença da fase 

tenorita não altera o tipo de isoterma da HA. As isotermas podem ser classificadas como tipo IV 

com histerese do tipo H3. Os parâmetros texturais foram calculados com base no método BET e 

os resultados estão à mostra na tabela inserida na Figura 4.10 onde pode ser observada uma 

considerável redução nesses parâmetros quando compara-se a amostra HA com a amostra HA-

Cu6,25 - a área superficial específica cai de 48,91 m2/g para 14,72 m2/g, o diâmetro de poro 

reduz de 18,24 nm para 3,4 nm e o volume de poro altera de 0,091 cc/g para 0,013 cc/g 

provavelmente devido à formação de CuO no interior dos poros. De outra forma, a amostra HA-

Cu3 apresenta maior área superficial e volume de poro. Esse aumento pode ser explicado pelo 

estiramento das micelas de CTAB causado pela crescente carga positiva devido à entrada de 

íons Cu2+ nas micelas, proporcionando sua expansão. Após o processo de funcionalização da 

amostra HA-Cu3 é possível notar uma redução na área superficial e no volume de poros (52,76 

m2/g para 39,36 m2/g e 0,329 cc/g para 0,254 cc/g respectivamente), indicando que o ácido 

fólico funcionalizou a superfície da HA e ocupou alguns espaços vazios.  Esses resultados 

sugerem que as amostras HA-Cu3 e AF/HA-Cu3 possuem estruturas de poro adequadas para 

serem utilizadas como drug delivery systems para futuros testes de incorporação de agentes 

quimioterápicos e atuarem como nanopartículas multifuncionais no tratamento do câncer. 

Amostra  (nm) s  
HA 99 22 2,821 

HA-Cu1,5 85 25 3,206 

HA-Cu3 86 32 4,166 

HA-Cu6,25 142 47 6,165 

Tabela 4.3- Análise estatística de tamanho de       

partículas 

 – média; s – desvio padrão; σ – erro padrão. 
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HA 48,91 18,24 0,091
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HA-Cu3 52,76 30,4 0,329

HA-Cu6.25 14,72 3,4 0,013

AF/HA-Cu3 39,36 31,3 0,254

 

Figura 4.10- Isotermas de adsorção de nitrogênio das amostras obtidas a 77 K. 

 

4.2.5 Análise termogravimétrica (TGA) 

As caracterizações de DRX, MEV e BET apontam a amostra HA-Cu3 como a mais apropriada 

para atuar como um sistema teranósticos devido à distribuição de tamanho de partícula e 

morfologia mais adequadas e devido à estrutura de poros com maior área superficial. Assim, 

apenas essa amostra foi funcionalizada e conduzida para as demais técnicas de caracterização. A 

análise termogravimétrica foi utilizada para estudo da estabilidade térmica e perdas de massa 

associadas à degradação do ácido fólico na amostra funcionalizada, os resultados estão 

representados na Figura 4.11. Como um material cerâmico, a amostra HA-Cu3 é estável durante 

o aquecimento a 700 °C demonstrando perda de massa apenas a baixas temperaturas que pode 

ser associada à dessorção de água. Em contraste, a amostra AF/HA-Cu3 apresenta uma perda de 

massa de 16,3% na faixa de temperatura entre 300 a 500 °C que pode ser atribuída à degradação 

do ácido fólico nas superfícies dos nanobastões. Esse resultado indica que o processo de 

funcionalização foi bem sucedido, o que levou a uma investigação de forma mais aprofundada 

com outras técnicas.  
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Figura 4.11- Curvas de perda de massa por análise termogravimétrica das amostras HA-Cu3 e 

AF/HA-Cu3 obtidos em atmosfera de nitrogênio. 

 

4.2.6 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR)  

A espectroscopia FTIR foi realizada para se obter informações químicas das amostras e para 

investigação do processo de funcionalização. Os espectros coletados estão representados na 

Figura 4.12 onde pode ser observado que todas as amostras apresentam os modos vibracionais 

dos grupos fosfato e hidroxila característicos da hidroxiapatita, sugerindo que a fase HA foi 

formada em todas as amostras em acordo com os resultados de DRX. As quatro bandas em 961 

cm-1, 560 cm-1, 1024 cm-1 e 606 cm-1 podem ser atribuídas aos modos vibracionais  

de estiramento do fosfato respectivamente e as duas bandas observadas em 3576 cm-1 e 635 cm-1 

podem ser atribuídas ao modo vibracional do grupo OH (CIPRESTE et al., 2016b). A banda 

larga observada entre 3237 cm-1 e 3663 cm-1 pode ser atribuída aos modos vibracionais da água, 

assim como a banda situada em 1630 cm-1. As duas bandas em 1416 cm-1 e 1455 cm-1 estão 

relacionadas à presença de carbonato nas amostras (BRANGULE; GROSS, 2015) que podem 

ser explicada pelos mecanismos descritos no capítulo 1.  

Para especificar as bandas de transmitância características do folato na amostra funcionalizada, 

foi feita uma deconvolução dos picos na região do espectro que mostra essas bandas e esses 

resultados estrão representados na Figura 4.13. O pico em 1384 cm-1 foi atribuído à vibração 

simétrica do grupo carboxila e o pico em 1483 cm-1 foi atribuído ao estiramento do anel 
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pteridina (SURIAMOORTHY et al., 2010). O pico em 1410 cm-1 foi atribuído ao modo de 

estiramento da ligação N=C aromática, o pico em 1470 foi atribuído ao modo vibracional de 

dobramento da ligação NH do grupo amina, o pico em 1609 cm-1 foi atribuído ao modo de 

estiramento da ligação C=C aromática, os dois picos em 1512 cm-1 e 1538 cm-1 foram atribuídos 

ao modo vibracional de dobramento da ligação NH do grupo amida e o pico em 1659 cm-1 foi 

atribuído ao estiramento da ligação C=O do grupo amida  (ELLISON; CHORNEY, 2016). O 

pico em 1713 cm-1 foi atribuído à vibração da ligação C=O do grupo carboxila (HAMED; 

ATTIA; BASSIOUNY, 2009). O pico em 1679 cm-1 foi atribuído à vibração da ligação CO-N 

de amida secundária (BUENO, 1989). O pico em 1495 cm-1 foi atribuído à amina do processo 

de aminação que aparece com número de onda deslocado provavelmente devido à interação 

com a superfície dos nanobastões de hidroxiapatita. Estes resultados indicam a presença do 

folato nos nanobastões, sugerindo que o processo de funcionalização foi bem sucedido.         
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Figura 4.12- Espectros de FTIR das amostras HA, HA-Cu3 e AF/HA-Cu3. 

 

Figura 4.13- Espectro de FTIR da amostra AF/HA-Cu3 com ajuste de picos na região do ácido 

fólico. 
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4.2.7 Ensaios de estabilidade 

A análise elementar CHN foi conduzida para investigar o processo de funcionalização e a 

estabilidade da amostra funcionalizada, os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 4.4. 

Como um material inorgânico, a hidroxiapatita não deveria apresentar níveis de carbono, mas 

apresentando 0,84% de C é um indicativo que íons carbonato estão presentes no material, em 

acordo com os resultados de FTIR. Como esperado, após a funcionalização com ácido fólico, os 

níveis de carbono, hidrogênio e nitrogênio na amostra AF/HA-Cu3 aumentam devido à 

introdução de uma fase orgânica nesse material e a quantidade de ácido fólico foi estimada em 

16,16 g AF / 100 g HA-Cu3 através de cálculos baseados em dados de TGA e CHN.  

A estabilidade da amostra funcionalizada foi avaliada através de incubação em água sob 

agitação durante tempos variados. Após a filtração, as amostras foram analisadas e os resultados 

mostram que não há desprendimento significativo de AF da matriz de HA porque não foram 

encontradas variações significativas nos teores de carbono e nitrogênio em função do tempo de 

incubação, indicando que a interação entre o ácido fólico e a HA-Cu3 é forte e estável. A 

estabilidade da interação entre as fases de hidroxiapatita e tenorita foi avaliada através da 

análise pela técnica de ICP-AES dos líquidos passantes após o processo de filtração das 

amostras incubadas em tempos variados e esses resultados estão resumidos na Tabela 4.5. Não 

houve detecção de cobre nos líquidos passantes em nenhum dos tempos avaliados, o que sugere 

que não houve liberação de CuO a partir da matriz de HA, indicando que a interação HA-CuO é 

também forte e estável.  

Tabela 4.4- Resultados da análise elementar CHN para o teste de estabilidade da interação das 

nanopartículas com o ácido fólico.  

Amostras Carbono (%) Hidrogênio (%) Nitrogênio (%) Teor de AF 

 (g AF / 100 g HA-Cu3) 

HA-Cu3 0,84 0,32 0,01 - 

AF/HA-Cu3 8,97 0,82 3,33 16,16 

AF/HA-Cu3 - 2H 8,33 0,88 3,41 14,87 

AF/HA-Cu3 - 24H 7,69 0,96 3,65 13,58 

AF/HA-Cu3 - 72H 7,55 1,05 3,96 13,30 
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Tabela 4.5- Resultados da técnica de ICP-AES para o teste de estabilidade da interação entre as 

duas fases. 

Amostra Teor de Cu (mg/mL) 

AF/HA-Cu3 - 2H < 0,1 

AF/HA-Cu3 - 24H < 0,1 

AF/HA-Cu3 - 72H < 0,1 

  Limite de detecção da técnica: 0,1 mg/mL 

 

4.2.8 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

A técnica de XPS foi utilizada para obter informações sobre a composição química da superfície 

dos nanobastões, fazendo uma investigação no efeito da interação entre as duas fases através das 

propriedades elétricas da HA. A Figura 4.14 apresenta o espectro amplo das amostras HA, HA-

Cu3 e AF/HA-Cu3. A superfície das amostras não funcionalizadas são constituídas apenas por 

P, Ca, O e C. Os picos de carbono aparecem devido à presença de íons de carbonato, como 

previamente detectado na técnica de FTIR e CHN, e devido a contaminantes normalmente 

detectados em análises de XPS. NA amostra AF/HA-Cu3, picos de C e N aparecem como 

esperado devido à ancoragem de ácido fólico na superfície dos nanobastões.  

Os espectros em alta resolução do Ca 2p e do P 2p das amostras são mostrados na Figura 4.15. 

É importante notar um significativo desvio nas energias de ligação (E.L.) dos fotoelétrons do Ca 

2p e do P 2p da amostra HA para a amostra HA-Cu3 em aproximadamente 1 eV. Esses desvios 

sugerem que a fase CuO está fortemente relacionada com a rede de HA e faz uma forte 

interação com o Ca e com o P na estrutura da hidroxiapatita. É importante ressaltar também que 

os picos referentes ao Ca II desaparecem nos nanocompósitos, sugerindo que a fase da tenorita 

pode estar fazendo uma interação preferencial com o Ca nessa posição, uma vez que os íons de 

Ca II estão localizados nas bordas da célula unitária da HA. Como pode ser visto nos mapas de 

Fourier (Figura 4.4) existe uma leve diferença nas densidades eletrônicas em torno do Ca II na 

amostra HA-Cu3, dando subsídio a essa suposição. Esses resultados explicam o porquê de não 

ter ocorrido liberação de cobre ou CuO na amostra HA-Cu3 no ensaio de estabilidade. 

A Figura 4.15 e a Figura 4.16 mostram que após o processo de funcionalização as E.L. dos 

fotoelétrons de Ca 2p, P 2p e Cu 2p sofrem desvio significativo na amostra AF/HA-Cu3, 

indicando que o ácido fólico interage fortemente com as superfícies dos nanobastões, 

explicando porque eles se comportaram de forma estável no ensaio de estabilidade. Além disso, 
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a amostra HA-Cu3 apresenta um pico localizado em 934,94 eV relativo ao Cu 2p associado aos 

íons de Cu2+ em acordo com a literatura (ESPINÓS et al., 2002) e em acordo com a análise de 

XAFS. Após a funcionalização esse pico sofre um desvio para 932,70 eV, evidenciando uma 

mudança no estado de oxidação do Cu+ (DU; ZHANG; WANG, 2010) que mostra um efeito 

eletrônico de interação entre o ácido fólico e a superfície dos nanobastões de HA-Cu3. 
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Figura 4.14- Espectro amplo de XPS das amostras HA, HA-Cu3 e AF/HA-Cu3. 

  

Figura 4.15- Espectros de XPS em alta resolução do Ca 2p e do P 2p evidenciando desvios nas 

energias de ligação e desaparecimento dos picos referentes ao Ca II nos nanocompósitos. 
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Figura 4.16- Espectro de XPS em alta resolução do Cu 2p evidenciando desvio na energia de 

ligação. 

4.2.9 Ativação neutrônica de cobre na estrutura da hidroxiapatita 

No capítulo anterior foi demonstrado que o 32P pode ser ativado na estrutura da HA pela 

irradiação em um fluxo de nêutrons. Para este capítulo, foi conduzida a investigação apenas da 

ativação do 64Cu na estrutura da amostra AF/HA-Cu3 para produzir o material 

AF/HA(64CuO32P). O espectro gama da amostra irradiada é mostrado na Figura 4.17 e o pico 

principal de emissão do radioisótopo cobre-64 pode ser encontrado em 1346 keV, confirmando 

que esse radionuclídeo pode ser produzido nessa amostra. A atividade específica induzida foi 

medida em um detector de HP-Ge em 8,16kBq/mg. Essa atividade pode ser incrementada 

através da irradiação em um reator mais potente com um fluxo de nêutrons maior e pela 

irradiação durante intervalos de tempo maiores para alcançar atividades suficientes para gerar 

imagens diagnósticas. Com a atividade específica induzida no presente material, uma dose 

terapêutica pode ser alcançada para testes biológicos in vitro. 

 

Figura 4.17- Espectro gama da amostra AF/HA-64CuO32P evidenciando o fotopico principal do 
64Cu em 1346 keV.
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Capítulo 5- Ensaios biológicos 

5.1 Metodologia 

5.1.1 Ensaio de biocompatibilidade pelo teste de viabilidade celular por MTT 

A biocompatibilidade dos materiais  HA, HA-Cu3, AF/HA-Cu3, HA-Gd2,8 e AF/HA-Gd2,8 foi 

preliminarmente testada pelo ensaio do MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide) (Sigma-Aldrich) de viabilidade celular (MOSMANN, 1983) em 

fibroblastos humanos primários. Pele de pálpebra humana foi utilizada para isolar os 

fibroblastos, seguindo a metodologia de Martins e colaboradores (MARTINS et al., 2014). 

Todas as amostras foram coletadas após a obtenção do consentimento dos pacientes, de acordo 

com os procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas 

Gerais (no. ETIC 02887512.6.0000.5149). Todos os experimentos foram realizados de acordo 

com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), publicada em 12 de dezembro 

de 2012. 

As células foram cultivadas com DMEM (Dulbecco's Modifed Eagle Medium) (Sigma-Aldrich) 

a 10% de soro fetal bovino (Sigma-Aldrich) em atmosfera de CO2
 (5%) a 37 ̊C até atingirem 

70% de confluência na garrafa de cultivo e, então, foram repicadas com tripsina (Sigma-

Aldrich) e adicionadas em placas de 24 poços (1,0 x 104 células por poço), sendo que 6 poços 

não foram semeados (branco) e três poços foram semeados para controle (não receberam os 

materiais). As placas foram incubadas em atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C durante 24 horas para 

que as células se aderissem no fundo dos poços. Após o tempo de incubação, as células foram 

tratadas com os materiais em cinco concentrações (1, 10, 50, 100 e 200 µg/mL), todas em 

triplicata. Após o tratamento, as células foram novamente incubadas, mas dessa vez durante 48 

horas (tempo de tratamento). Terminando o período de tratamento, o conteúdo de cada poço da 

placa foi removido e cada poço foi lavado com tampão fosfato salino (PBS) seguido da adição 

de 170 µL de MTT (0,5 mg/mL) e 210 µL de DMEM em cada poço. As placas foram, então, 

incubadas em atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C durante 4 horas até a observação da formação dos 

cristais de formazan em microscópio óptico. Com os cristais formados, foram acrescentados 210 

µL de lauril sulfato de sódio (Sigma-Aldrich) com 10% de HCl em cada poço para dissolver os 

cristais de formazan. Após a dissolução dos cristais, 100 µL de cada poço foi transferido para 

uma placa de 96 poços e as absorbâncias foram lidas no comprimento de onda de 570 nm com 

uma leitora de microplacas (Multiskan GO, Thermo Scientifc, USA). 

Os resultados de viabilidade celular foram calculados em relação à média do grupo controle e os 

brancos foram subtraídos em todos os resultados. Os dados foram plotados e estatisticamente 
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tratados com o software GraphPad Prism  version 5.01 for Windows, GraphPad Software, La 

Jolla, California, USA. Todos os testes estatísticos levaram em consideração o nível de 95% de 

confiança com o teste t. 

5.1.2 Ensaio de biocompatibilidade pelo teste Live/Dead 

Para confirmar a biocompatibilidade dos materiais AF/HA-Gd2,8 e AF/HA-Cu3, foi realizado 

um segundo teste de viabilidade celular pelo método Live/Dead, que, basicamente, utiliza os 

corantes calceína e iodeto de propídeo (PI) para marcar células viáveis e necróticas, 

respectivamente. O teste foi realizado em células de fibroblastos humanos primários seguindo a 

mesma metodologia de cultivo e plaqueamento utilizada no teste de MTT.  

No plaqueamento, foram reservados três poços para controle negativo, sem tratamento com 

materiais, e três poços para controle positivo, tratados com cisplatina (Sigma-Aldrich). Após o 

plaqueamento, as células foram incubadas em atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C durante 24 horas 

para que elas pudessem aderir no fundo dos poços. Após esse período, as células foram tratadas 

com os materiais em triplicata nas mesmas concentrações utilizadas no teste do MTT e foram 

incubadas durante 48 horas em atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C. Foi preparada a solução corante 

com 7 mL de DMEM sem soro + 7 µL de Calceína-AM (1 µM) (InvitrogenTM) + 50 µL de PI (1 

mg/mL) (InvitrogenTM). Com o término do período de tratamento, os conteúdos dos poços 

foram removidos e foram adicionados 300 µL da solução corante em cada poço. A placa foi 

mantida em estufa úmida com atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C durante 10 minutos e, então, as 

imagens de cada poço foram capturadas em microscópio de fluorescência invertido (Olympus 

IX70 – Olympus,  Japão) nos campos de 488 nm (calceína), 570 nm (PI) e campo claro. A 

escolha dos campos para fotografar em cada poço baseou-se na representatividade da 

amostragem de células para toda a população no poço. 

As imagens foram analisadas e contadas através do software ImageJ (SCHNEIDER; 

RASBAND; ELICEIRI, 2012). Os resultados de viabilidade celular foram calculados com base 

no percentual de células vivas e células mortas em cada poço, sendo o total de células a soma 

das duas amostragens. O teste ANOVA foi realizado através do software GraphPad Prism  

version 5.01 for Windows, GraphPad Software, La Jolla, California, USA. Todos os testes 

estatísticos levaram em consideração o nível de 95% de confiança com o teste t. 

5.1.3 Ensaio de citotoxicidade pelo teste modificado Live/Dead 

Para estudar o efeito terapêutico dos materiais AF/HA(159Gd32P) e AF/HA-64CuO contra 

osteossarcoma, foi realizado o teste de citotoxicidade pela avaliação da viabilidade celular de 

células SAOS-2, uma linhagem de células de osteossarcoma humano. O teste utilizado foi o 
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Live/Dead com algumas modificações. Para esse teste, foram empregados os corantes calceína, 

anexina e hoescht que coram células viáveis, apoptóticas e necróticas, respectivamente.  

As células SAOS-2 foram cultivadas em DMEM 10% soro fetal bovino e quando atingiram a 

confluência de 70% foram repicadas com tripsina e semeadas em placas de 24 poços (1,0 x 104 

células por poço), sendo que três poços foram reservados para o controle negativo e três poços 

para o controle positivo. Após o plaqueamento, as células foram incubadas em atmosfera de 

CO2 (5%) a 37 ̊C durante 24 horas para que elas pudessem aderir no fundo dos poços e, ao final 

desse período, foi feito o tratamento das células com os materiais não radioativos (AF/HA-

Gd2,8 e AF/HA-Cu3) em triplicata nas concentrações de 25 e 50 µg/mL. Em placa separada, foi 

feito o tratamento com os materiais radioativos em triplicata nessas mesmas concentrações. As 

células foram incubadas em atmosfera de CO2 (5%) a 37 ̊C durante 48 horas (tempo de 

tratamento). Ao término desse período, todo o conteúdo dos poços foi removido e cada poço foi 

lavado duas vezes com 1 mL de PBS. Em seguida, cada poço foi lavado com 300 µL de solução 

tampão de anexina 1x (STA) (InvitrogenTM ) para aumentar a concentração de Ca2+ e permitir 

que a anexina se ligue nas membranas das células. Enquanto as células estavam banhadas por 

STA, foi preparada uma solução corante de anexina com 7,2 mL de STA + 96 µL de Anexina V 

(InvitrogenTM). Todo o conteúdo dos poços foi novamente removido e foram acrescentados 300 

µL de solução corante de anexina em cada poço. As placas foram mantidas em repouso à 

temperatura ambiente durante 20 minutos. Ao final desse intervalo foi preparada a solução 

corante de calceína/hoescht com 240 µL de Hoescht 33258 (InvitrogenTM) + 2,8 µL de Calceína 

red-orange (InvitrogenTM) e foram adicionados 10 µL dessa solução em cada poço. As placas 

ficaram em repouso por mais 5 minutos até a captura das imagens em microscópio de 

fluorescência invertido (Axio Observer – ZEIS, Alemanha) nos campos de 590 nm (calceína 

red), 520 nm (anexina), 461 nm (hoescht) e campo claro. 

As imagens foram analisadas e contadas através do software ImageJ (SCHNEIDER; 

RASBAND; ELICEIRI, 2012). Os resultados de viabilidade celular foram calculados com base 

no percentual de células vivas e células mortas (necróticas + apoptóticas) em cada poço, sendo o 

total de células a soma das duas amostragens. O teste ANOVA foi realizado através do software 

GraphPad Prism  version 5.01 for Windows, GraphPad Software, La Jolla California, USA. 

Todos os testes estatísticos levaram em consideração o nível de 95% de confiança com o teste t. 
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5.2 Resultados e discussões 

5.2.1 Ensaio de biocompatibilidade pelo teste de viabilidade celular por MTT 

O teste do MTT foi utilizado para avaliar preliminarmente a biocompatibilidade dos materiais 

sintetizados. O MTT é um sal tetrazólio metabolizado por células viáveis principalmente em 

atividades mitocondriais, sendo reduzido para o composto cristalino formazan de coloração roxa 

com absorbância máxima em torno de 570 nm. O mecanismo celular responsável por essa 

redução parece envolver reações com NADH ou moléculas similares doadoras de elétrons para 

o MTT (RISS et al., 2013). Assim, o formazan só é originado no interior de células viáveis e 

quanto maior for a leitura da absorbância em 570 nm de uma população celular marcada com 

MTT, maior a viabilidade celular.  

Na Figura 5.1 está representado o gráfico de viabilidade celular obtido através dos dados do 

teste de MTT para o ensaio de biocompatibilidade das amostras HA, HA-AFNH2 em células de 

fibroblastos humanos. Para todas as concentrações testadas, houve um aumento na população de 

células em relação ao grupo controle em até 132% para a maior concentração. Esse resultado 

sugere que a amostra HA é biocompatível e capaz de estimular a proliferação celular de 

osteoblastos, em acordo com os resultados encontrados por Cai e colaboradores (CAI et al., 

2007), sendo possível propor que esse material é capaz de fazer a reconstituição do tecido ósseo 

após o tratamento tumoral. Com o teste ANOVA foi possível verificar que existe diferença 

estatística entre o grupo controle da amostra HA e as concentrações de 1 e 10 µg/mL (a e b na 

Figura 5.1), mas não existem diferenças estatísticas para as demais concentrações. O teste 

também revelou uma diferença estatística entre as concentrações 1 e 10 µg/mL comparando-se 

as duas amostras testadas. Entretanto, realizando-se mais repetições desse experimento, 

poderiam ser evidenciadas diferenças estatísticas entre os grupos controles e as demais 

concentrações de ambos os materiais.   

Trabalhos prévios encontrados na literatura sugerem que os nanobastões de HA estimulam a 

adesão e a proliferação celular (ANDRADE et al., 2006; CAI; GUINN; WANG, 2011), o que 

dá suporte ao resultado encontrado: todas as concentrações dos materiais que foram testadas 

apresentaram viabilidade celular acima do grupo controle. Dry, Borowiec e González-Vásquez 

(BOROWIEC et al., 2013; DRY et al., 2013; GONZÁLEZ-VÁZQUEZ; PLANELL; ENGEL, 

2014) discutem os mecanismos envolvidos na proliferação celular devido às concentrações de 

íons de cálcio na matriz intersticial celular, fornecendo fundamentos para explicar como a HA 

poderia ter essas características biológicas. Nossa proposta é que existe uma troca de íons de 

cálcio entre a matriz da hidroxiapatita e o ambiente celular, desencadeando os mecanismos 

mencionados nestes trabalhos. Esses resultados sugerem que a hidroxiapatita funcionalizada 
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com ácido fólico pode facilitar a regeneração do tecido ósseo após tratar o tumor de 

osteossarcoma, seja com entrega de fármacos quimioterápicos ou radioisótopos, credenciando 

esse material para a proposta desse trabalho embora testes biológicos mais extensivos sejam 

necessários. 

O gráfico de viabilidade celular da Figura 5.2 foi construído com os dados do teste de MTT para 

o ensaio de biocompatibilidade das amostras HA-Cu, HA-Gd, AF/HA-Cu e AF/HA-Gd em 

células de fibroblastos humanos. Nesse gráfico pode ser notado que a viabilidade celular ficou 

acima de 80% para as amostras dopadas com gadolínio, podendo ser consideradas como 

materiais biocompatíveis. Para as amostras contendo cobre, a viabilidade chegou a 40% nas 

maiores concentrações e 60% na concentração de 50 µg/mL que poderia classifica-lo como um 

material não biocompatível. Entretanto, Patravale e colegas (PATRAVALE; DANDEKAR; 

JAIN, 2012) chamam a atenção para falsos resultados que podem ocorrer em testes de MTT 

devido à redução desse composto no meio extracelular causada pelos próprios nanomateriais 

que podem interferir na membrana celular. Outra possibilidade é que as amostras contendo o 

nanocompósitos podem estar apenas reduzindo a atividade mitocondrial. Esses resultados serão 

melhores esclarecidos com os testes a seguir. Com o teste ANOVA foi possível verificar que 

existe diferença estatística entre o grupo controle e as concentrações testadas (a partir de 10 

µg/mL) para o material HA-Cu3, mas não existem diferenças estatísticas entre as concentrações 

50, 100 e 200 µg/mL. Foi possível verificar, ainda, que não existem diferenças estatísticas entre 

os resultados encontrados quando comparam-se os materiais HA-Cu3 e AF/HA-Cu3 entre si e 

os materiais HA-Gd2,8 e AF/HA-Gd2,8 entre si, o que sugere que o ácido fólico não altera a 

resposta desses materiais ao teste de MTT. Entretanto, pode ser observada uma diferença 

estatística entre os resultados encontrados para as concentrações de 10, 50, 100 e 200 µg/mL 

quando são comparados os materiais HA-Cu3 com os dois materiais dopados com gadolínio, 

indicando realmente que esses materiais respondem de forma diferente ao teste do MTT.  
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Figura 5.1- Gráfico de viabilidade celular obtido pelo teste de MTT para estudo de 

biocompatibilidade das amostras HA e HA-AFNH2 em células de fibroblastos humanos. 
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Figura 5.2- Gráfico de viabilidade celular obtido pelo teste de MTT para estudo de 

biocompatibilidade das amostras em células de fibroblastos humanos. 

 

5.2.2 Ensaio de biocompatibilidade pelo teste Live/Dead 

 

O ensaio de Live/Dead é um teste específico para identificação e diferenciação entre células 

viáveis (vivas) e células necróticas (mortas), sendo um teste confiável para se determinar a 

biocompatibilidade de um nanomaterial. A calceína é um composto fluorescente que tem a 

capacidade de penetrar na membrana celular e esse composto é clivado por uma esterase, 

enzima presente apenas em células viáveis; dessa forma ela marca apenas células vivas. Já o PI 

é um composto fluorescente que não tem a capacidade de atravessar a membrana celular, mas 

liga-se em fitas duplas de DNA ou em RNA, podendo assim identificar células que morreram 

por necrose. 
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As imagens das células de fibroblastos capturadas para o ensaio de biocompatibilidade pelo 

teste Live/Dead são mostradas nas Figuras 5.3 e 5.4. Essas figuras foram divididas em linhas e 

colunas, sendo que nas linhas estão representados os materiais nas concentrações testadas e na 

primeira coluna estão representas as imagens de campo claro, onde pode ser observada a 

morfologia das células. Na segunda coluna estão representadas as imagens obtidas no campo da 

calceína (células coloridas de verde), na terceira coluna estão representadas as imagens obtidas 

no campo do PI (células coloridas de vermelho) e na quarta coluna é mostrada a fusão da 

imagem no campo da calceína com a imagem no campo do PI.  Como pode ser observado 

nessas imagens, para todas as concentrações testadas de ambos os materiais não houve um 

grande número de marcações de células mortas, campo do PI. O número de marcações de 

células vivas, campo da calceína, apresenta-se semelhante ao do grupo controle para todas as 

concentrações, com exceção do grupo controle positivo onde era esperado encontrarem-se 

células mortas devido à ação da cisplatina.  

As imagens obtidas no campo da calceína indicam ainda um aumento do metabolismo das 

células tratadas com os materiais. Esta constatação é baseada no aumento de intensidade das 

marcações, como pode ser observado pelo maior brilho das células marcadas e tratadas em 

comparação com o grupo controle, indicando maior atividade de metabolização da calceína. 

Esse aumento no metabolismo provocado pelos materiais pode ser responsável por estimular a 

regeneração de tecidos ósseos. Estes resultados estão em acordo com os resultados obtidos no 

teste de MTT que indicam um aumento de atividade celular provocada pela presença dos íons 

cálcio nas nanopartículas. 

Nos gráficos representados na Figura 5.5 e 5.6, onde são mostrados os resultados dos cálculos 

de viabilidade celular, é possível perceber que todas as concentrações testadas para ambos os 

materiais ficaram acima de 95%. Com o teste ANOVA foi possível verificar que não existem 

diferençam estatísticas entre  os resultados obtidos para os dois materiais, comparando-se o 

grupo controle de cada material com suas respectivas concentrações testadas. Esses resultados 

confirmam a biocompatibilidade do material AF/HA-Gd2,8 reforçando os resultados do teste de 

MTT. Para o material AF/HA-Cu3, esses resultados se opõem ao teste de MTT e sugerem que 

esse material é biocompatível, mas pode alterar a atividade mitocondrial sem afetar a 

viabilidade celular ou pode provocar a redução do MTT, como sugerido nas discussões da seção 

5.2.1.  

Com base nesses resultados, ambos os materiais se credenciam para testes biológicos in vivo por 

apresentarem excelente biocompatibilidade. 
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Figura 5.3- Imagens do teste de biocompatibilidade Live/Dead para o material AF/HA-Gd2,8 

em células de fibroblastos humanos. As células viáveis foram coloridas de verde e as células 

necróticas coloridas de vermelho. 
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Figura 5.4- Imagens do teste de biocompatibilidade Live/Dead para o material AF/HA-Cu3 em 

células de fibroblastos humanos. As células viáveis foram coloridas de verde e as células 

necróticas coloridas de vermelho. 
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Figura 5.5- Gráfico de viabilidade celular para o teste de biocompatibilidade obtido pela 

contagem de células do teste Live/Dead para a amostra AF/HA-Gd2,8 em células de 

fibroblastos. 
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Figura 5.6- Gráfico de viabilidade celular para o teste de biocompatibilidade obtido pela 

contagem de células do teste Live/Dead para a amostra AF/HÁ-Cu3 em células de fibroblastos. 
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5.2.3 Ensaio de citotoxicidade pelo teste modificado Live/Dead 

A modificação efetuada no ensaio Live/Dead para os testes de citotoxicidade dos materiais 

consiste na utilização da anexina para marcação de células apoptóticas (morte programada). A 

anexina é um composto fluorescente que se liga em sinalizadores para apoptose presentes nas 

membranas celulares de células em apoptose, sendo específico para esse tipo de morte celular. 

O hoescht é um composto análogo ao PI e tem a capacidade de se ligar em fita dupla de DNA 

ou em RNA para marcar células necróticas. Com esse teste, é possível identificar e diferenciar 

células vivas de células apoptóticas e, ainda, de células necróticas. 

Esse ensaio foi realizado com os materiais não radioativos e com os materiais radioativos para 

comparação dos efeitos e para discriminar se possíveis efeitos terapêuticos seriam resultantes 

das radiações ou dos materiais. As imagens das células SAOS-2 capturadas para o ensaio de 

citotoxicidade pelo teste modificado Live/Dead são mostradas nas Figuras 5.7 e 5.9. Essas 

figuras foram divididas em linhas e colunas, sendo que nas linhas estão representados os 

materiais nas concentrações testadas e na primeira coluna estão representas as imagens de 

campo claro onde pode ser observada a morfologia das células e a quantidade de material no 

campo (pontos escuros). Na segunda coluna estão representadas as imagens obtidas no campo 

da calceína (células coloridas de azul), na terceira coluna estão representadas as imagens obtidas 

no campo da anexina (células coloridas de verde), na quarta coluna estão representadas as 

imagens obtidas no campo do hoescht e na quinta coluna é mostrada a fusão das imagens no 

campo da calceína com as imagens no campo da anexina e no campo do hoescht.  

Como pode ser observado na Figura 5.7, os materiais não radioativos não apresentam efeitos 

citotóxicos em células de osteossarcoma (SAOS-2). Os resultados sugerem que esses materiais 

não induzem apoptose e nem necrose no tipo de célula testado por não haver marcação de 

células apoptóticas (coloridas de verde) e nem necróticas (coloridas de vermelho). O campo de 

células viáveis (coloridas de azul) para as duas concentrações apresenta-se semelhante ao grupo 

controle para ambos os materiais. No gráfico da Figura 5.8, onde são mostrados os resultados 

dos cálculos de viabilidade celular, identificam-se viabilidades acima de 90% para ambos os 

materiais nas duas concentrações testadas e com o teste ANOVA foi revelado que não existem 

diferenças estatísticas entre as concentrações e o grupo controle. Os resultados indicam que 

tanto a amostra AF/HA-Gd2,8 quanto a amostra AF/HA-Cu3 não possuem efeito terapêutico em 

células de osteossarcoma. 

Na Figura 5.9 são mostradas as imagens para o teste de citotoxicidade com os materiais 

radioativos, AF/HA(159Gd32P) e AF/HA(64CuO32P), em células SAOS-2 seguindo a mesma 

metodologia de coloração que o teste para os materiais não radioativos. Assim, podem-se 
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identificar marcações de células apoptóticas (coloridas de verde) e necróticas (coloridas de 

vermelho) para ambos os materiais nas duas concentrações testadas. As populações de células 

viáveis (coloridas de azul) decaem drasticamente quando comparadas ao grupo controle. No 

gráfico da Figura 5.10 são mostrados os resultados dos cálculos de viabilidade celular onde é 

possível identificar uma viabilidade de 60% para a amostra AF/HA(64CuO32P) na concentração 

de 25 µg/mL e 35% para a mesma amostra na concentração de 50 µg/mL. Com o teste ANOVA 

foi possível verificar que existem diferenças estatísticas significativas entre o grupo controle e 

cada uma das duas concentrações testadas e entre as concentrações. Esses resultados são 

esperados, uma vez que a dose de radiação dobra de uma concentração para a outra. A amostra 

AF/HA(159Gd32P) apresentou uma viabilidade em torno de 60% para as duas concentrações 

testadas. Com o teste ANOVA foi possível verificar que existem diferenças estatísticas 

significativas entre o grupo controle e as concentrações, mas não existe diferença entre as 

concentrações o que indica um possível erro sistemático no experimento que poderia ser 

comprovado aumentando-se o número de repetições.  

O nanocompósito radiomarcado AF/HA(64CuO32P) apresentou melhores propriedades 

terapêuticas do que o material dopado AF/HA(159Gd32P), provavelmente devido à maior 

atividade induzida no primeiro material e devido à menor energia da radiação beta do 64Cu em 

relação ao 159Gd que pode permitir uma maior deposição de energia na matéria, aumentando 

assim a dose local de radiação. Esses resultados nos permitem afirmar que os efeitos 

terapêuticos desses materiais são devido aos radioisótopos, o que justifica sua ativação e 

utilização. 

Com base nesses resultados, ambos os materiais radiomarcados se credenciam para testes 

biológicos mais extensivos, como testes de biodistribuição in vivo e atividade antitumoral in 

vivo  
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Figura 5.7- Imagens do teste de citotoxicidade obtidas pelo teste de Live/Dead em células SAOS-

2. (1) controle; (2) AF/HA-Cu3 [25 µg/mL]; (3) AF/HA-Cu3 [50 µg/mL]; (4) AF/HA-Gd2,8 [25 

µg/mL]; (5) AF/HA-Gd2,8 [50 µg/mL]; (6) controle positivo. As células viáveis foram coloridas 

de azul, as células apoptóticas de verde e as necróticas de vermelho. 
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Figura 5.8- Gráfico de viabilidade  para o teste de citotoxicidade obtido pela contagem de 

células do teste Live/Dead para as amostras AF/HA-Cu3 e AF/HA-Gd2,8 em células SAOS-2.
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Campo claro Cal+Ane+Ho Calceína red Anexina Hoescht 

Figura 5.9- Imagens do teste de citotoxicidade obtidas pelo teste de Live/Dead em células 

SAOS-2. (1) controle; (2) AF/HA(64CuO32P) [25 µg/mL]; (3) AF/HA(64CuO32P) [50 µg/mL]; (4) 

AF/HA(159Gd32P) [25 µg/mL]; (5) AF/HA(159Gd32P)  [50 µg/mL]; (6) controle positivo. As 

células viáveis foram coloridas de azul, as células apoptóticas de verde e as necróticas de 

vermelho. 
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Figura 5.10- Gráfico de viabilidade  para o teste de citotoxicidade obtido pela contagem de 

células do teste Live/Dead para as amostras AF/HA(64CuO32P) e AF/HA(159Gd32P) em células 

SAOS-2. 
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Capítulo 6- Conclusões 

 

Ao longo deste trabalho, um estudo sistemático sobre síntese e caracterização de  nanopartículas 

de hidroxiapatita foi conduzido. Foram sintetizados nanobastões mesoporosos de hidroxiapatita 

com distribuições de tamanho adequados para atuarem como sistemas de carreamento de 

radioisótopos. Foi realizado um estudo do processo de funcionalização desses nanobastões com 

ácido fólico, através de diferentes técnicas de caracterização, para conferir direcionamento ativo 

em regiões de osteossarcoma. Estudos do processo de dopagem da hidroxiapatita com gadolínio 

e do processo de síntese de um nanocompósito de hidroxiapatita com tenorita resultaram na 

síntese de potenciais agentes teranósticos para osteossarcomas. As propriedades teranósticas 

foram estudadas com o processo de ativação neutrônica dos elementos Gd, Cu e P  estruturais 

dos nanobastões em reator nuclear, onde foram produzidos nanobastões radiomarcados de 

hidroxiapatita. Para concluir esses estudos, materiais radiomarcados foram caracterizados e 

utilizados em experimentos biológicos in vitro.  

Com os resultados apresentados até o momento, pode-se concluir que é possível promover a 

funcionalização dos nanobastões de hidroxiapatita com ácido fólico através do processo de 

aminação do folato, sem a necessidade de se fazer um encapsulamento polimérico dos 

nanobastões. Esse processo de funcionalização pode contribuir para o direcionamento ativo do 

material em sítios de osteossarcomas e metástases ósseas, uma vez que esse tipo de tumor é 

constituído por células que superexpressam receptores de folato em suas membranas. Essa 

funcionalização também pode facilitar a internalização das nanopartículas por esse tipo de 

célula e tornar o diagnóstico e a terapia do câncer mais precisos pela ação direta dos agentes 

diagnósticos e antitumorais no interior das células alvo. Trata-se, então, de um importante 

processo de modificação da superfície de nanopartículas de hidroxiapatita para aplicações 

biomédicas.    

O processo de dopagem da rede cristalina da hidroxiapatita com gadolínio também é possível e 

ocorre provavelmente pela substituição desse elemento nas posições do Ca II e/ou pela alocação 

no interstício interatômico da rede da HA. A interação HA-Gd é estável sem que ocorra a 

liberação de gadolínio a partir da matriz de hidroxiapatita. Esse resultado é extremamente 

importante para bioaplicações pois elimina as chances de ocorrência de reações tóxicas devido à 

presença de íons Gd livres na circulação sanguínea. Essa interação resulta em outras 

propriedades importantes para esse material, como o comportamento paramagnético que o torna 

promissor para aplicações em ressonância magnética, permitindo que as nanopartículas AF/HA-

Gd atuem como meios de contraste biocompatíveis específicos para osteossarcomas e 

metástases ósseas. A ativação dos radioisótopos 159Gd e 32P na matriz AF/HA-Gd, para formar 

as nanopartículas AF/HA(159Gd32P), se mostrou eficiente e capaz de produzir um nanomaterial 
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teranóstico específico para osteossarcoma e metástases ósseas, sendo possível atuar no 

diagnóstico bimodal através da RM e do método SPECT, podendo ainda tratar os tumores 

simultaneamente e ainda promover a regeneração óssea após o tratamento. 

Os nanocompósitos de Hidroxiapatita/Tenorita podem ser sintetizados e resultam em 

nanopartículas estáveis, com a tenorita agindo como template para a nucleação e crescimento da 

hidroxiapatita, sem que haja liberação de íons de Cu a partir da matriz de HA-CuO. Essa 

estabilidade é valiosa para bioaplicações por eliminar chances de ocorrência de reações adversas 

devido à presença de íons de Cu livres no sangue. A ativação dos radioisótopos 64Cu e 32P  na 

matriz AF/HA-CuO foi eficaz para produzir nanopartículas de AF/HA(64CuO32P) como 

promissores materiais teranósticos para osteossarcomas e metástases ósseas. Essas 

nanopartículas podem permitir o diagnóstico multifuncional dessa enfermidade através da 

técnica PET, além de permitir o tratamento simultâneo pela radioterapia e regeneração óssea 

após o tratamento do tumor.  

Os resultados biológicos preliminares indicam que a hidroxiapatita apresenta propriedade 

osteoindutora e favorece a regeneração de tecidos ósseos, confirmando a capacidade desse 

material para estimular a formação de um novo tecido nos ossos após o tratamento dos tumores.  

O material dopado e o nanocompósito sintetizado apresentam-se como materiais 

biocompatíveis, sendo possível a utilização de ambos para aplicações biomédicas. Os testes 

biológicos indicam também que os materiais radiomarcados são capazes de gerar efeitos 

terapêuticos em células de osteossarcoma, sugerindo que esses materiais podem atuar no 

tratamento dessa patologia.  Esses resultados sugerem que esses materiais estão aptos para 

serem utilizados em testes biológicos in vivo de biodistribuição e atividade antitumoral, sendo 

bons candidatos para atuarem como sistemas teranósticos para osteossarcoma e metástases 

ósseas, justificando a continuidade dessa pesquisa.  
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Propostas futuras 

1- Explorar a  funcionalização de superfície para melhorar a dispersão das nanopartículas 

sintetizadas. 

2- Estudar formas de aumentar a atividade específica das nanopartículas pela adição de 

radionuclídeos durante a síntese (síntese quente). 

3- Conduzir experimentos biológicos in vitro complementares para elucidar as vias de 

internalização das nanopartículas em células e mecanismos de morte celular.   

4- Realizar experimentos biológicos in vivo de biodistribuição e atividade antitumoral em 

camundongos contendo tumores de osteossarcoma induzidos. 

5- Realizar estudos in vivo com o material AF/HA-Gd em equipamentos de RM para 

verificar a performance desse material como meio de contraste. 

6- Realizar estudos in vivo com o material radiomarcado AF/HA(159Gd32P) em 

equipamentos SPECT para verificar a performance desse material quanto ao diagnóstico 

de osteossarcomas. 

7- Realizar estudos in vivo com o material radiomarcado AF/HA(64CuO32P) em 

equipamentos PET para verificar a performance desse material quanto ao diagnóstico de 

osteossarcomas. 
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Anexos  

Anexo I- Produções científicas 

Artigo publicado na revista RSC Advances da ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY intitulado 

“Attaching folic acid on hydroxyapatite nanorod surfaces: an investigation of the HA-FA 

interaction”.  
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Anexo II- Produções científicas 

Artigo publicado na revista Materials Chemistry and Physics da ELSEVIER intitulado 

“Synthesis and characterization of 159Gd-doped hydroxyapatite nanorods for bioapplications as 

theranostic systems”. 
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Anexo III- Produções científicas 

Manuscrito a ser submetido para publicação intitulado “FUNCTIONALIZED-RADIOLABLED 

HYDROXYAPATITE/TENORITE NANOPARTICLES AS THERANOSTIC PET IMAGING 

AGENTS TO OSTEOSARCOMA”.  
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Abstract 

Hydroxyapatite doped with different radioisotopes to be used as theranostic 

nanoparticles play an important role in scientific research due to their ability to 

simultaneously act in the treatment and diagnosis of various types of cancers. In this 

work, we describe the synthesis and characterization of a Hydroxyapatite/Tenorite 

nanocomposite functionalized with folic acid, a nanotheranostic material to be used as 

an agent of a positron emission tomography imaging system, to act specific in the 

treatment and diagnosis of osteosarcoma. 64Cu was produced by nuclear activation in 

TRIGA reactor situated in CDTN. The samples were characterized by XRD with 

Rietveld refinement, XAFS, SEM, BET, TGA, FTIR, CHN, ICP-AES, XPS and gamma 

spectroscopy. We investigated how CuO phase grow in hydroxyapatite nanoparticle, 

the stability of the interactions between CuO and hydroxyapatite constituents and the 

interactions between folic acid and hydroxyapatite nanoparticles surfaces. The results 

indicate that there was a formation of a second phase of tenorite besides 

hydroxyapatite phase, and the interactions between the two phases are stable, 

resulting in a nanocomposite. Furthermore, 64Cu and 32P radioisotopes were activated 

in a neutron flux inside the hydroxyapatite matrix to produce a theranostic material, 

crediting this material for future biological tests.  

mailto:sousaem@cdtn.br
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Introduction 

The nanomaterials are promisors agents for cancer treatment and diagnosis due to 

their ability to spontaneously and selectively accumulate on tumor sites 1. This feature 

is a consequence of the so called enhanced permeability and retention effect (EPR 

effect). The fast angiogenesis in tumor tissues leads to a widespread fenestration in 

nanoscale of blood vessels of this tissues 2, making easy for nanoparticles to leave the 

blood steam and accumulate on these sites (Figure 1). Many scientists around the 

world explore the EPR effect to study the use of nanoparticles as drug delivery systems 

for delivering chemotherapeutic agents or radioisotopes specific to tumor cells avoiding 

the side effects on normal tissues 3–6.  

 

Figure 1- EPR effect schematically demonstrated. 

Another important feature of the nanoparticles is that these materials can act as 

theranostic agents, promoting simultaneously treatment and diagnosis of many kinds of 

cancers7,8. Through the functionalization process of nanoparticles surfaces it’s possible 

to provide active targeting to cancer cells and cause a receptor-mediated endocytosis 

of a drug/radioisotope loaded nanoparticle. Being inside the tumor cell, the nanoparticle 

can make a controlled release of drugs and irradiate the cell nuclei at the same time. 

Also the radiation from radioisotopes can be captured by a specific equipment to 

acquire a diagnostic image of the tumor (Figure 2), making these systems valuables to 

scientific research. 
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Figure 2- Scheme of a theranostic system. 

Osteosarcoma (OS) is defined as a high-grade intraosseous malignant neoplasm in 

which the neoplastic cells produce bone 9. OS is a cancer that predominantly affects 

children and adolescents and the survival rate range from 55 to 75% 10. The gold 

standard of OS treatment includes cytotoxic drugs such as methotrexate, cisplatin, 

doxorubicin, ifosfamide, and etoposide 11, but this drugs are not specific and cause 

many side effects. In view thereof, the development of new strategies of treatment and 

diagnosis is justifiable. One promisor approach is through the targeting strategy of 

nanomaterials.  

Among the various nanomaterials, hydroxyapatite (HA) stands out as a biocompatible 

nanoparticle with great similarity with bone tissue 12. HA is an osteoconductive material 

able to stimulate the regeneration of bone matrix after tumor treatment 13, making this 

material values to osteosarcoma therapy. Hydroxyapatite nanoparticles is facile 

synthesized by different methods like sol-gel14, hydrothermal reaction15, wet 

precipitation16, solid-state reaction17, coprecipitation18, pyrolysis of aerosols19, 

combustion20 and microemulsion21. Another important feature of this material is that, as 

a crystalline material, it’s possible to combine this material with other metals to provide 

new characteristics to nanoparticles, like combining to radioisotopes to provide 

theranostic properties 22. Gayathri and coworkers 23 described a synthesis of a Nd3+ 

doped hydroxyapatite showing infrared emitting properties with great interest for 

biomedical applications. Frasnelli and colleagues 24 produced strontium-substituted 

hydroxyapatite nanoparticles showing great properties for bone regeneration. These 

works demonstrate how a doping process can tailor the hydroxyapatite properties to a 

specific application.  
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Copper is a great candidate to be a modifier of the HA nanoparticles to provide 

theranostic properties to this material. It’s possible to activate this metal in a neutron 

flux to produce 64Cu, a positron and beta radiation emitter 25. The beta radiation can be 

used to kill cancer cells and the positron radiation could be used to generate diagnostic 

images in Positron Emission Tomography (PET) systems, monitoring the tumor 

treatment.  

There is an important need to detect the cancer in the early stages. A study of survival 

results showed that 90% of patients survived when the tumor was detected at the 

beginning 26. Among the diagnostic imaging methods, PET is the most accurate for 

detecting tumors at the early stages due to the high sensitivity and specificity of 

radioisotopes 27. This method provide a great power of resolution with minimal 

quantities of photons, allowing this technique to detect cancer in asymptomatic 

individuals 28,29.  

However, copper ions can be extremely toxic as reported in many works found in the 

literature 30–32. Copper is normally bound to proteins, but may be released and become 

free to catalyze the formation of highly reactive hydroxyl radicals. Cu has the capacity 

to initiate oxidative damage and interfere with important cellular events. These 

oxidative damage has been linked to chronic copper overload or exposure to excess 

Cu 30. An alternative for the use of Cu to modify nanobiomaterials is in its oxide form, 

the CuO know as tenorite. Mubarak and co-workers 33 studied the viability of tenorite 

nanoparticles in Hep-2 cells that showed excellent biocompatibility up to 81 µM, 

suggesting that tenorite is a great candidate to form a nanocomposite with 

hydroxyapatite to act as a theranostic agent against osteosarcoma. 

In afford of mentioned above, the aim of the present work is to produce a 

nonocomposite of HA/64CuO nanoparticles functionalized with folic acid to provide 

active target to osteosarcoma. With the best of our knowledge, there is no report of a 

functionalized-radiolabled Hydroxyapatite/Tenorite nanocomposite that was 

synthesized glimpsing biological applications. We investigated how CuO phase grow in 

HA nanoparticles making a study of its properties as a theranostic system. The 

nanoparticles was characterized by X Ray Diffraction (XRD) with Rietveld refinement, X 

Ray Absorption Fine Structure (XAFS), Scanning Electron Microscopy (SEM), Nitrogen 

Adsorption (BET), Thermogravimetric Analysis (TGA), Fourier-Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR), Elemental analysis (CHN), Inductively Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectroscopy (ICP-AES), X Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and 

gamma spectroscopy. 
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Methodology 

Hydroxyapatite/Tenorite nanoparticles synthesis 

HA-Cu nanoparticles were synthesized through the hydrothermal co-precipitation 

method. The synthesis was based on the preparation of two precursor solutions: 

solution (i) was prepared by the complete dissolution of 2 g of CTAB, C14H42N.Br, 

(Sigma-Aldrich) in 150 mL of Milli-Q water with the posterior addition of (0.167 – x) M of 

calcium nitrate tetrahydrate, Ca(NO3)2·4H2O, (Sigma-Aldrich) wherein x (0; 0.0025; 

0.005; 0.0098) is the molar concentration of Cu(NO3)2·3H2O (Vetec). The samples 

were denominated as HA, HA-Cu1.5%, HA-Cu3% and HA-Cu6.25% to designate the 

molar concentration of Cu relative to Ca. Solution (ii) was prepared by the complete 

dissolution of 0.1 M of potassium phosphate dibasic trihydrate, K2HPO4·3H2O, (Sigma-

Aldrich) in 150 mL of Milli-Q water. The pH of both solutions was adjusted to 12 and 

after 6 hours the solution (ii) was added dropwise on the solution (i). The resultant 

suspension was kept under vigorous stirring overnight and was transferred to an 

autoclave in order to proceed to the hydrothermal treatment at 100 °C for 10 hours. 

The suspension was aged overnight and washed by centrifugation and vacuum 

filtration. The materials were calcined at 600 °C at atmospheric pressure for 6 hours to 

remove the organic template and to grow up the tenorite phase, accordantly to the 

phase diagram presented by Tahir and Tougaard 34.     

Functionalization process 

The functionalization process with folic acid was carried out with HA-Cu3% sample 

according to the methodology of our earlier works 22,35. Summing up, folic acid, 

C19H19N7O6, (Sigma-Aldrich) was firstly aminated by the reaction with EDC 

(C8H17N3·HCl), NHS (C4H5NO3) and ethylenediamine (NH2CH2CH2NH2) purchased 

from Sigma-Aldrich. Then, the functionalization was proceeded by the preparation of a 

suspension of a 2:1 proportion (FANH2:HA-Cu3%), this suspension was kept under 

vigorous stirring during 24 hours at 50°C. The sample was washed by vacuum filtration 

with acetone and water, and dried at room temperature. The sample was denominated 

as FA/HA-Cu3%. 

Stability assays  

To study the stability of HA-Cu and FA-HA-Cu interactions, the samples were 

incubated in Milli-Q water (2 mg/mL) at 37 °C and 50 rpm during varying times. At the 
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end of each time interval, the samples were filtrated and the liquid were analyzed by 

ICP-AES for the quantification of copper contents and the retained powder of FA/HA-

Cu3% samples were analyzed by CHN elementary analysis for the quantification of FA 

on the samples.  

Activation process 

In order to evaluate the activation of 64Cu on the Cu-hydroxyapatite nanorods, FA/HA-

Cu3% sample was irradiated in TRIGA Mark-1 100 kW nuclear research reactor in 

CDTN (Belo Horizonte, Brazil). The sample (100 mg) was irradiated during 2 h under a 

thermal neutron flux of 4.0 × 1012 cm−2.s−1. To analyze the copper activation, 

63Cu(n,γ)64Cu, the gamma spectrum of the irradiated FA/HA-Cu3% sample was 

obtained using a HP-Ge detector with nominal efficiency of 50% and the Canberra 

Genie 2000 software 36. The max activity was estimated by equation I following the 

literature 37. 

                                                                           (I) 

Characterizations 

The crystalline phases of the samples were evaluated by X-ray diffraction at XRD1 

beamline at Brazilian Synchrotron Light Laboratory (LNLS – Campinas/SP) operating 

with 12 keV (λ = 1.034 Å) in which data were collected from 5° to 120° (2θ) in order to 

perform structure refinement with the Rietveld method. X-ray diffraction patterns were 

obtained at room temperature using the MYTHEN 24K system, from Dectris® 38,39. 

Particle size and morphology analyses were evaluated by scanning electron 

microscopy (SEM – Σigma VD series, ZEISS, Germany). Thermogravimetric analyses 

(TGA - DTG-60H, Shimadzu, Japan) were carried out under nitrogen atmosphere (50 

mL/min) from room temperature to 700°C (10 °C/min). Fourier transform infrared 

spectra (FTIR - Nicolet 6700, Thermo Scientific, USA) were recorded in the range of 

4000 - 400 cm–1 and 64 scans to evaluate the chemical composition of the samples 

prepared in KBr (Sigma-Aldrich) powder. CHN elemental analyses (CHN – EA2400, 

PerkinElmer, USA) allowed us to investigate the presence of folate on functionalized 

samples by the analysis of carbon and nitrogen levels. The porosity parameters and 

nitrogen adsorption/desorption isotherms of samples were obtained at 77 K using a 

Quantachrome Autosorb iQ adsorption analyzer (Quantachrome, EUA); the samples 

were outgassed during 2 hours at 300°C. All data analyses were performed using the 

Quantachrome Instruments software (Boynton Beach, FL, USA). X-ray photoelectron 

spectroscopy analysis (XPS – Specs, Phoibos-150 electron analyzer) was carried out 
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to investigate the surface interactions between HA, Cu and FA, using 

monochromatized Al Kα radiation (1486.6 eV) at a power of 350 W. An electron flood 

gun, operated at 0.1 µA, was used to compensate the charge effects in the samples. 

The C 1s signal (284.6 eV) was used as reference for the calibration of the binding 

energies (BE) of different elements. X ray absorption spectroscopy (XAS) 

measurements at room temperature (Cu K-edge) were carried out using the D08B- 

XAFS2 beamline 40 from the LNLS (Campinas/SP) at the Brazilian Center for Research 

in Energy and Materials (CNPEM). All measurements were performed at room 

temperature, in transmission mode and the data were analyzed through the Athena 

and Artemis software from the suite Demeter 41. 

Results and discussions 

Figure 3 shows XRD patterns of HA and nanocomposites samples confirming the 

presence of HA phase in all samples in agreement with the standard ICSD 26204 card 

number (see the bottom of the Figure 3), suggesting that hydroxyapatite crystals can 

be formed even in the presence of copper ions. The diffraction peaks of hydroxyapatite 

can be indexed to the hexagonal geometry with space group P63/m. According with 

ICSD 67850 card number, the tenorite phase is present in all the samples containing 

copper, indicating that CuO crystals grow simultaneously with HA crystals instead of 

Cu ions allocating as dopants in the HA lattice. The diffraction peaks of tenorite can be 

indexed to the monoclinic geometry with space group C2/c.  
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Figure 3- XRD patterns of the samples collected at room temperature for different 
concentrations of copper.  

Rietveld refinement was performed to all the diffractograms to estimate the cell 

parameters and the amount of each phase present in the samples. Calculations were 

made using the software FullProf 42,43. The LaB6 standard from NIST was refined to 

define the resolution of experimental parameters (U, V and W). The Thompson-Cox-

Hastings pseudo-Voigt (TCHV) function was applied for calculation of both phases. For 

hydroxyapatite phase, the cell parameters a, b and c and the atomic positions were 

refined as well as the microstructure. The Biso and occupation factor of atoms were 

fixed based on crystallographic data ICSD 26204. For tenorite phase, the cell 

parameters and atomic positions were refined and the others crystallographic 

parameters were fixed based on crystallographic data ICSD 67850. 

Figure 4 shows the unit cells of HA and CuO structures of HA-Cu3% sample showing 

the mean calcium positions (Ca I and Ca II). It is also shown the tetrahedral geometry 

of phosphate group, the columnar disposal of Ca I atoms (arrow) and the amount of  10 

calcium ions, 6 phosphates groups and 2 hydroxyl groups for HA structure, as 

expected 44. In Figure 4 It is also possible to notice that Cu atoms coordinate with 4 O 

atoms and with 5 Cu atoms in the tenorite unit cell.  

  

Figure 4- Unit cells of HA (at the top) and CuO (at the bottom) structures of HA-Cu3% 

sample. 
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Figure 5 shows the Rietveld refinement for different Cu concentrations. Unit cell 

parameters (a, b and c), unit cell volume (V), phase amount (%) and Chi2 are 

presented in Table 1. As expected, the amount of CuO phase increases in a function of 

Cu content in the synthesis (0.6% for HA-Cu1.5%, 3.1% for HA-Cu3% and 4.1% for 

HA-Cu6.25%) and the increase of cell volume (V) of HA phase in HA-Cu6.25% sample 

related to HA sample (527.99 Å3 to 529.80Å3) suggests that a small amount of Cu ions 

could be allocated in the interstices of HA structure. This assumption is reinforced by 

the EDX analysis (Table 1) that shows 3.9% of Cu present in this sample while the 

refinement shows 4.1% of CuO phase, corresponding to 3.2% of Cu, in which the 

difference (0.7% of Cu) could be in the HA unit cell interstices. The Fourier maps 

(Figure 6) also indicate a considerable difference in the electronic densities between 

the HA and HA-Cu6.25% samples in agreement with this proposal.  

The crystallite sizes (β) of each phase of each sample (shown on Table 1) were 

estimated by Scherrer equation (II) using the main peak of each phase for the 

calculations ((2 1 1) for HA and (1 1 1) for tenorite); the FWHM of the peaks were 

calculated in the Rietveld refinement. The crystallite size of HA increases as a function 

of the amount of CuO phase. This is an indicative that the tenorite phase acts as a 

template for nucleation and growth of HA nanocrystals. The cell parameters, cell 

volumes and the crystallite sizes of tenorite phases in copper containing samples were 

not significantly changed in a function of Cu content in the synthesis, encouraging the 

assumption that hydroxyapatite constituents (Ca and PO4 ions) have no influence on 

tenorite nucleation and growth.  

                                                                                                            (II) 
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Figure 5- Rietveld refinement of the x-ray diffraction (λ = 1.034 Å) patterns recorded at 

room temperature for different Cu concentrations samples. The observed data are 

represented by red circles. The black solid line is obtained from the Rietveld analysis. 

Blue lines represent the differences between observed and calculated data. The Bragg 

positions at the bottom correspond to the P63/m and C2/c space groups, as indicated. 

Table 1- EDX results, crystallite sizes (β) and structural parameters obtained at room 

temperature from a Rietveld refinement and of the XRD pattern. 

Sample 

 HA phase 

a (Å) b (Å) c (Å) V (Å3) β (nm) Phase 

% 

Cu%

EDX 

Chi2 

HA 9.4003(1) 9.4003(1) 6.8995(1) 527.99(1) ̴25 100% 0 6.97 

HA-Cu1.5% 9.4108(1) 9.4108(1) 6.8904(1) 528.48(1) ̴27 99.4% 0.6 7.81 

HA-Cu3% 9.40895(8) 9.40895(8) 6.89198(6) 528.393(8) ̴32 96.9% 2.3 2.55 

HA-Cu6.25% 9.42389(4) 9.42389(4) 6.88851(4) 529.806(4) ̴58 95.9% 3.9 4.04 

  CuO phase 

HA - - - - - 0% 0% 6.97 

HA-Cu1.5% 4.684(2) 3.4252(9) 5.138(1) 81.31(4) ̴32 0.6% 0.6% 7.81 

HA-Cu3% 4.6871(3) 3.4270(2) 5.1363(3) 81.37(1) ̴34 3.1% 1.9% 2.55 

HA-Cu6.25% 4.6872(3) 3.4249(1) 5.1362(1) 81.320(8) ̴28 4.1% 3.9% 4.04 
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Figure 6- Fourier maps of electronic densities of HA samples with different 

concentration of Cu. 

 

The XANES data around the K-edge of Cu (Figure 7 and 8) suggest that Cu ions 

present valence 2+ in all the samples and the EXAFS data (Figure 9) indicates that the 

occupation of Cu in all the samples was compatible with CuO forming tenorite clusters, 

in agreement with XRD data. These results point the formation of a nanocomposite of 

hydroxyapatite/tenorite (HA-CuO). Table 2 presents the atomic distances and the 

coordination numbers in tenorite phase for all the samples obtained from EXAFS data. 

There is no statistic difference of these parameters among the samples, suggesting 

that the amount of Ca and PO4 ions present in the synthesis have no influence in the 

formation of CuO crystals, in agreement with the Rietveld refinement data that shows 

no difference in the cell parameters and the crystallite sizes among the samples. The 

coordination numbers in HA-Cu3% sample found for Cu-O (~4) and Cu-Cu (~5) are 

also in agreement with Figure 4 obtained from Rietveld analysis.    
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Figure 7- Normalized Cu K-edge XANES spectra Cu containing samples and CuO, 

Cu2O and Cu0 standards. 

Figure 8- Derivative Cu K-edge XANES spectra in Cu containing samples and CuO, 

Cu2O and Cu0 standards. 
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Figure 9- Corresponding Fourier transform amplitudes and best fits in r-space of the Cu 

containing samples and CuO standard.  

Table 2- Coordination and atomic distance obtained from EXAFS data. 

Sample Bind Coordination Atomic distance 

(Angstroms) 

Debye-Waller 

factor  

(disorder) 2 

(x10-3 Å2) 

HA-Cu1.50%  Cu – O 4.0 ± 0.9 1.95 ± 0.01 4.0 ± 2.7 

Cu – Cu 4.1 ± 3.2 2.93 ± 0.03 8.0 ± 5.5 

HA-Cu3%  Cu – O 4.4 ± 0.7 1.950 ± 0.008 3.6 ± 1.8 

Cu – Cu 5.0 ± 2.4 2.92 ± 0.02 7.2 ± 3.2 

HA-Cu6.25% Cu – O 4.3 ± 0.3 1.953 ± 0.007 3.3 ± 0.8 

Cu – Cu 5.4 ± 1.6 2.93 ± 0.07 6.6 ± 1.6 

 

Scanning electron microscopy images (Figure 10) were obtained to study the influence 

of CuO phase on the morphology and the nanosize distribution of the nanoparticles. 

The HA, HA-Cu1.5% and HA-Cu3% samples presented nanorod morphology. 

However, the rod shaped growth was not favored in the HA-Cu6.25% sample, probably 
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due to the higher amount of CuO phase in this sample (Table 1) and the growth of 

crystallite in (1 1 1) direction presumably orthogonal to the (0 0 2) direction of HA 

crystallite that could result in an enlargement of the particles. The size of the particles 

was measured on SEM images through the software Quantikov 45 and the size 

distribution chart are shown on Figure 11. A total of 140 particles of each sample were 

measured to perform the statistical analysis present at Table 3: HA nanoparticles sizing 

99 ± 21.67 nm; HA-Cu1.5% nanoparticles sizing 85.63 ± 24.63 nm; HA-Cu3% 

nanoparticles sizing 86.46 ± 32 nm and HA-Cu6.25% nanoparticles sizing 142.5 ± 

47.36 nm. All the samples present a normal distribution, suggesting that the patterns 

are representative of whole population of nanoparticles. The size distribution of the 

nanorods is affected by the Cu content in the HA lattice. These results indicate that the 

lower contents of Cu in HA lattices favored the growth of smaller particles probably due 

to a larger number of nucleation sites created by CuO clusters. However, an increasing 

in Cu content makes the particle size range increases apparently due to the expansion 

in the crystallite of HA phase as seen previously by the XRD refinement results.                

 

Figure 10- SEM images of (a) HA, (b) HA-Cu1.5%, (c) HA-Cu3% and (d) HA-Cu6.25%. 
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Figure 11- Size distribution chart of the samples measured on SEM images with 
Quantikov software [ref]. 

 

Table 3- Statistical analysis of particles size 
 

 

 

 – mean; s – std. deviation; σ – std. 

error. 

 

Nitrogen adsorption/desorption analysis were carried out to investigate the textural 

parameters of the samples. Figure 12 shows the isotherms of the samples, indicating 

that the introduction of a new phase does not change the type of isotherm of HA. The 

isotherm can be classified as type IV which is associated with capillary condensation 

taking place in mesopores. The hysteresis loop can be classified as type H3, which 

does not exhibit any limiting adsorption at high pressures and this type is generally 

observed with aggregates of plate-like particles giving rise to slit-shaped pores 46. The 

textural parameters were calculated based on BET method and the results are shown 

on the inserted table on Figure 12.  

Sample  (nm) s  

HA 99.00 21.67 2.821 

HA-Cu1.5% 85.63 24.63 3.206 

HA-Cu3% 86.46 32.00 4.166 

HA-Cu6.25% 142.5 47.36 6.165 
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The pores structure could be formed due to the presence of CTAB molecules in water 

that are organized in micelles (Figure 13). After the addition of Ca precursor, the Ca++ 

ions link on micelles surfaces and the nucleation of HA starts around the micelles 

subsequently the addition of phosphate precursor. After the aging time, the calcination 

removes the organic phase, letting the pore structure on the nanorods.  

There is a considerable decrease on textural parameters when comparing the sample 

HA with HA-Cu6.25%. The surface area changed from 48.91 m2/g to 14.72 m2/g, pore 

diameter changed from 18.24 nm to 3.4 nm and pore volume changed from 0.091 cc/g 

to 0.013 cc/g probably due to the formation of CuO phase inside the HA pores. On the 

other hand, the HA-Cu3% presents higher surface area, pore diameter and pore 

volume. These increase on surface parameters on HA-Cu3% sample could be 

explained by the stretching of CTAB micelles due to the increasing positive charge 

caused by the linkage of Cu++ ions on micelle’s surface that could make the expansion 

of the micelles.  

After the functionalization process of HA-Cu3% sample, it’s possible to notice a 

decrease in the surface area and pore volume (52.76 m2/g to 39.36 m2/g and 0.329 

cc/g to 0.254 cc/g respectively), indicating that the folic acid functionalized HA surface 

and occupy some pores. These results suggest that HA-Cu3% and FA/HA-Cu3% 

samples have adequate pore structure to be used as drug delivery systems for future 

incorporation of chemotherapeutic agents and act as multifunctional nanoparticles for 

cancer treatment. 
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Figure 12- Nitrogen adsorption isotherms of the samples obtained at 77 K. 

 

Figure 13- Scheme of pore structure formation on HA structures. 

XRD, SEM and BET characterizations point to HA-Cu3% as the most appropriate 

sample to act as a theranostic material due to the particle size distribution, the pore 

structure and surface area. Thus, only this sample was functionalized and conducted to 

the other characterization techniques. 

Thermogravimetric analysis was used to study the thermal stability and the weight 

losses associated with folate on functionalized sample and the results are shown on 

Figure 14. As a ceramic material, HA-Cu3% is stable to heating showing weight loss 

only at low temperatures relative to the desorption of water. In contrast, FA/HA-Cu3% 

presents 16.3% of weight loss at the temperature range of 300 to 500 °C that could be 

attributed to the degradation of the organic molecule of folic acid on nanorods surfaces. 

This result indicate that the functionalization process was successful and will be deeper 

investigated by the other techniques. 
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Figure 14- TGA and DTG of HA-Cu3% and FA/HA-Cu3% samples obtained in nitrogen 

atmosphere. 

 

Fourier transform infrared spectroscopy was performed to gather information about the 

chemical environment in the samples and to investigate the functionalization process. 

The collected spectra are shown on Figure 15 and for all the samples the vibrational 

modes of phosphate and hydroxyl groups characteristic to hydroxyapatite are 

presented, suggesting that HA phase was formed in all the samples even in the 

presence of Cu ions in agreement with XRD characterization. The four peaks at 961 

cm-1, 565 cm-1, 1036 cm-1 and 604 cm-1 can be attributed to the  

stretching modes of phosphate respectively and the two peaks observed at 3569 cm-1 

and 631 cm-1 can be attributed to OH vibrational mode 35. The broad band observed 

from 3237 cm-1 to 3663 cm-1 could be attributed to vibrational modes of water likewise 

the weak band around 1649 cm-1. The two peaks at 1418 cm-1 and 1479 cm-1 are 

related to the presence of carbonate on the samples that could be explained by the 

mechanisms described in our previous works 22.  

In order to specify the characteristic transmittance bands of aminated folate on 

functionalized sample, a deconvolution of the peaks was made in the region of the 

spectrum that shows these bands and these results are shown on Figure 16. The peak 

at 1384 cm-1 was attributed to the symmetric vibration of carboxylic group and the peak 
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at 1483 cm-1 was assigned to the stretch mode of pteridine ring 47. The peak at 1410 

cm-1 was attributed to the stretch mode of aromatic N=C, at 1470 cm-1 can be found the 

peak relative to the vibrational bending mode of NH bonding of the amine group, the 

peak at 1609 cm-1 was assigned to the stretch mode of aromatic C=C, the two peaks 

located at 1512 cm-1 and 1538 cm-1 were attributed to the vibrational bending mode of 

NH bonding of the amide group and the peak at 1659 cm-1 was attributed to the amide 

C=O stretch mode 48. The peak at 1713 cm-1 was attributed to the vibrational mode of 

C=O bounding of the carboxylic group 49. At 1679 cm-1 can be found the vibrational 

mode of the CO-N bounding of secondary amide 50. The peak at 1495 cm-1 was 

assigned to the amine from amination process because this peak is shifted probably 

due to the interaction with the nanoparticles surface 48 .  

 

Figure 15- FTIR spectra of the HA, HA-Cu3% and FA/HA-Cu3% samples obtained in 

KBr pellets with 64 scans. 
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Figure 16- Adjusted FTIR spectrum of FA/HA-Cu3% sample showing the matching 

bands of folic acid. 

CHN elementary analysis was carried out to investigate the functionalization process 

and the stability of functionalized sample; these results are summarized on Table 4. As 

expected, hydroxyapatite does not present levels of carbon, but 0.84% of C indicates 

that carbonate ions are formed and this result are in accordance with FTIR results. 

After functionalization with folic acid, the content of carbon, hydrogen and nitrogen 

levels in FA/HA-Cu3% sample increase due to the introduction of an organic phase in 

this material and the amount of folic acid was estimated as 16.16 g FA/100 g HA-

Cu3%.  

The stability of the functionalized sample was evaluated through incubation in water 

under stirring during varying times. After filtration, the samples were analyzed and the 

results show that there’s no significant losses of FA in function of time, since no 

significant variations of carbon and nitrogen levels were observed, indicating that the 

interaction between FA and HA-Cu3% was strong and stable.   

The stability of the interaction between the phases of hydroxyapatite and tenorite was 

evaluated through the analysis by ICP-AES of passing liquid after the filtration process 

of the incubated samples in suspension during varying times and these results are 

shown on Table 5. There was no detection of copper ions on the liquids for any time. It 

means that there was no liberation of Cu ions or CuO clusters from HA matrix, 

suggesting that HA-CuO is a strong and stable interaction. This is a very important 

result, since free Cu ions are toxic and with no liberation from HA matrix the 

biocompatibility of this material can be assured. 

Table 4- CHN elementary results of FA-HA-Cu stability assays.  

Sample Carbon (%) Hydrogen (%) Nitrogen (%) FA content 

 (g FA / 100 g HA-Cu3%) 

HA-Cu3% 0.84 0.32 0.01 - 

FA/HA-Cu3% 8.97 0.82 3.33 16.16 

FA/HA-Cu3% - 2H 8.33 0.88 3.41 14.87 

FA/HA-Cu3% - 24H 7.69 0.96 3.65 13.58 

FA/HA-Cu3% - 72H 7.55 1.05 3.96 13.30 

 

Table 5- ICP-AES results of HA-Cu stability assays. 
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Sample Cu content 

(mg/mL) 

FA/HA-Cu3% - 2H < 0,1 

FA/HA-Cu3% - 24H < 0,1 

FA/HA-Cu3% - 48H < 0,1 

FA/HA-Cu3% - 72H < 0,1 

Quantification limit of the technique: 0,1 mg/mL 

 

X-ray photoelectron spectroscopy measurements were performed in order to obtain 

information about the chemical composition of nanorod's surfaces, investigating the 

effect of the second phase of tenorite on the electrical properties of HA. Figure 17 

presents the survey spectra of HA, HA-Cu3% and FA/HA-Cu3% samples. The surfaces 

of non-functionalized samples are constituted only by P, Ca, O and C, since Cu peak is 

too weak to be visible in the HA-Cu3% spectrum. C peaks appear as carbonate ions, 

as previously detected by FTIR and CHN measurements, and surface contaminants 

(carbon adventitious) normally detected in XPS analysis. On FA/HA-Cu3% sample, C 

and N peak appears as expected due to the linkage of folic acid on nanorods surfaces.  

High resolution spectra of Ca 2p and P 2p of the samples are shown on Figure 18. It is 

important to notice a significant shift in the binding energy of Ca 2p and P 2p 

photoelectrons from sample HA to HA-Cu3% in approximately 1 eV. These shifts 

suggest that CuO phase makes strong interactions with Ca and P in HA structure. It is 

also important to notice that the peaks relative to Ca II disappear in nanocomposites 

samples, making acceptable the proposal that the tenorite phase can be interacting 

preferably with Ca in this position since Ca II is located at the cell boundary in HA cell 

unit. A similar effect on Ca II peaks was also observed on our previously work, when 

HA was doped with gadolinium 22. Fourier maps (Figure 6) shows a slight difference in 

the electronic densities around Ca II when comparing HA-Cu3% with HA samples, 

making this assumption plausible. These results explain why there was no Cu release 

from HA-Cu3% sample during stability assays. 

Figure 18 and Figure 19 shows that after the functionalization process the binding 

energies of Ca 2p, P 2p and Cu 2p photoelectrons shift in FA/HA-Cu3% sample, 

indicating that folic acid interacts strongly with nanorods surfaces, explaining why they 

are so stable in stability assays. Furthermore, the binding energy (B.E.) of the Cu 2p 

core level for the HA-Cu 3% sample shows the 2P3/2 peak located at 934.94 eV, 

associated to the Cu2+ ions presence, in good agreement with the CuO phase 
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observed by XRD and XANES data and the expected position reported in the literature 

(934.4 eV) 51. After the functionalization, the peak (2P3/2) shifts to 932.70 eV, 

evidencing a change of the oxidation state to Cu+ 52, which shows the electronic effect 

of the interaction between folic acid and HA-Cu3% nanorods surfaces also indicating 

that the functionalization process was well succeeded. 

 

Figure 17- XPS survey spectra of the samples. 

 

Figure 18- XPS high resolution spectra of Ca 2p and P 2p of HA, HA-Cu3% and 

FA/HA-Cu3% samples. 
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Figure 19- XPS high resolution spectra of Cu 2p of HA-Cu3% and FA/HA-Cu3% 

samples. 

 

In our previous work 22 it was demonstrated that 32P can be activated in a HA doped 

matrix by irradiation in a neutron flux. In this work, the investigation was conducted with 

FA/HA-Cu3% sample in order to study the activation of 64Cu to produce 

FA/HA(64CuO32P). The gamma spectrum of irradiated sample is shown on Figure 20 

and the mean peak of gamma emission of 64Cu can be seen on 1346 keV, confirming 

that this radionuclide can be produced on hydroxyapatite/tenorite nanocomposite. The 

induced specific activity was measured by HP-Ge detector in 8.16 kBq/mg. This 

specific activity can be increased by the irradiation in a more powerful reactor with 

higher neutron flux and by irradiation during lager time intervals, reaching higher 

activity to produce diagnostic images. With the specific activity induced in this work, a 

therapeutic radiation dose can be achieved for in vitro biological assays. 
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Figure 20- Gamma spectrum of FA/HA-(64CuO32P) sample. 

 

Conclusions 

In this work, hydroxyapatite/tenorite nanocomposites were synthesized and 

characterized glimpsing a theranostic system to osteosarcomas. The results suggest 

that tenorite crystallites can grow besides HA crystallites to form a bi-phase 

nanocomposite with theranostic properties. XPS technique and the stability assays 

showed that HA-CuO presents a stable interaction with no copper or CuO release from 

HA matrix, being valuable to biological applications. The functionalization process with 

folic acid resulted in a stable interaction, making this material great candidate to act in 

target strategies and the production of 64Cu by neutron activation is possible to result in 

the theranostic material FA/HA(64CuO32P) to be used in osteosarcoma treatment. In 

afford what mentioned above, the present work credit this material for future biological 

tests.  
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Anexo IV- Participações em eventos 

1. Apresentação Oral no 1st Pan American Congress of Nanotechnology: Fundamentals and 

Applications to Shape the Future, 2017. (Congresso) 

Functionalized-radiolabeled Tenorite/Hydroxyapatite nanoparticles as theranostic agent for 

osteosarcoma: synthesis, characterization and biological in vitro assays. 

2. Apresentação Oral no XVI Brazilian MRS Meeting, 2017. (Congresso) 

In vitro biological assays of radiolabeled gadolinium-doped hydroxyapatite nanoparticles and 

tenorite/hydroxyapatite nanoparticles: the therapeutic properties of these materials against 

osteosarcoma. 

3. Apresentação de Poster no XV Brazilian MRS Meeting, 2016. (Congresso) 

Production of FA/HA(64Cu-32P) nanorods as theranostics nanoagents for osteosarcoma. 

4. Apresentação de Poster no XIV Brazilian MRS Meeting, 2015. (Congresso) 

Synthesis and characterization of Gd-doped hydroxyapatite nanorods for diagnosis and therapy 

of osteosarcomas. 

5. Apresentação Oral no 58º Congresso Brasileiro de Cerâmica, 2014. (Congresso) 

Nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com PVA e colágeno contendo 159Gd como 

um potencial agente de tratamento para osteossarcoma. 

 


