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RESUMO 

 

A hidroxiapatita é o fosfato de cálcio mais estudado dentre os fosfatos devido a suas 

propriedades, e principalmente, por sua grande semelhança a fase mineral do osso, tendo sido 

muito utilizada em enxertos ósseos. Nesse trabalho realizou-se inicialmente um estudo 

prospectivo através de buscas em artigos e patentes que contenham informações sobre a 

hidroxiapatita dopada com cério e associada a um antisséptico.  A síntese da hidroxiapatita 

pura (HAp) e dopada com 1,75%, 2,5% e 5,0% do íon Cério (Ce
3+

) ocorreu pelo método de 

co-precipitação. Fez-se a adsorção de clorexidina (CHX) na HAp e hidroxiapatitas dopadas 

(HApCe). Os materiais obtidos foram caracterizados pelas técnicas de DRX (Difração de 

Raio-X), FTIR (Espectroscopia infravermelho por transformada de Fourier), TG 

(termogravimetria) e MEV-EDS (Microscopia eletrônica de varredura acoplado a 

espectroscopia de energia dispersiva), e para determinar a quantidade de CHX incorporada 

utilizou o UV-Vis. A capacidade antibacteriana dos materiais foi avaliada pelo teste de 

contato direto. As bactérias testadas foram a Staphylococcus aureus e Escherichia coli. O 

DRX, FTIR, TG e MEV-EDS, confirmaram a existência da fase desejada, a dopagem com 5% 

de cério melhorou a atividade da HAp contra as bactérias testadas, principalmente contra a 

cepa S. aureus apresentando uma melhora de 42,86%. Com a adsorção da clorexidina na 

HApCe sua atividade foi potencializada chegando a 100% para todos os microrganismos 

testados. Portanto, o biomaterial HApCe/CHX apresenta-se como um produto promissor para 

aplicações biomédicas.  

Palavras-Chave: Fosfato de cálcio, dopagem, antisséptico. 
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ABSTRACT 

 

Hydroxyapatite is the most studied form of calcium phosphate because of its properties, 

mainly its great similarity with the mineral phase of bone, having been used in bone grafts. 

This work was carried out initially a prospective study by research articles and patents 

containing information on hydroxyapatite doped with cerium and an associate antiseptic. No 

records were found articles and deposits patent containing the five words referring to the 

objective of this work. The synthesis of pure and doped HAp with 1.75%, 2.5% and 5,0% of 

the cerium ions (Ce
3+

) was done by co-precipitation method.  There was the adsorption of 

chlorhexidine (CHX) in HAp and hydroxyapatites doped. The materials were characterized by 

techniques XRD (X-ray Diffraction), FTIR (Fourier Transform-Infrared Spectroscopy), TG 

(Thermogravimetry) and SEM -EDS (Scanning Electron Microscopy coupled with Energy 

Dispersive Spectroscopy) and to determine the amount of incorporated CHX used UV-Vis 

(Ultraviolet–visible spectroscopy). The antibacterial ability of materials was evaluated by 

direct contact test. Were tested bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The 

XRD, FTIR , TG and SEM-EDS confirmed the presence of the desired phase, the doping with 

5 % cerium of HAp improved activity against such bacteria tested , particularly against S. 

aureus a strain presenting an improvement of 42.86 %. With adsorption chlorhexidine HApCe 

its activity was potentiated reaching 100% for all tested microorganisms. Therefore, the 

HApCe/CHX biomaterial is shown as a promising product for biomedical applications. 

 

Keywords: Calcium phosphate, doping, antiseptic. 
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1. INTRODUÇÃO 

A perda total ou parcial de um órgão ou uma parte do corpo pode causar 

transtornos a vida social do indivíduo e até mesmo provocar distúrbios psicológicos. Com o 

avanço da medicina moderna, a expectativa de vida humana tem aumentado e com isso surge 

a necessidade de resolver os problemas relacionados a reconstrução de tecidos e órgãos, a 

tratamento doenças devido ao envelhecimento ou causadas por traumas de acidentes ou 

quedas (Zavaglia & Silva, 2016).  

Um dos problemas a ser enfrentado é a infecção óssea, a osteomielite é uma 

inflamação que atinge os ossos, sendo causada por microrganismos, estes geralmente são 

bactérias, que levam à destruição do osso (osteólise) e está muitas vezes associada com um 

implante ortopédico. O agente patogénico causador mais prevalente em casos de infecção 

óssea é a bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus (Inzana, et. al, 2016).  

Essas preocupações têm contribuído para a busca de novos biomateriais. De 

acordo com o Instituto Nacional de Saúde Americana, biomaterial é qualquer substância ou a 

combinação de substâncias, diferente de drogas, sintéticas ou de origem natural, que pode ser 

usado por qualquer período de tempo, aumenta ou substitui parcial ou totalmente qualquer 

tecido, órgão ou função, a fim de manter ou melhorar a qualidade de vida do indivíduo. 

Os biomateriais são geralmente divididos em quatro classes principais de 

materiais: cerâmicas, metais, polímeros e compósitos (Parida, Behera & Mishra, 2012). As 

cerâmicas têm sido amplamente utilizadas no campo da engenharia biomédica e para 

aplicações clínicas. Podem ser de uma forma natural ou de origem sintética e podem ser 

sintetizados com diferentes formas, tamanhos de poro, porosidades ou topografias. A 

hidroxiapatite (HA), é um exemplo de material cerâmico, está entre os biomateriais sintéticos 

mais comumente estudados para aplicações biomédicas, principalmente como substituto 
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ósseo, devido a sua semelhança com fosfatos de cálcio naturais presentes na fase mineral do 

osso (García-Gareta. Coathup, & Blunn, 2015). 

A HAp tem a capacidade de se submeter a enorme distorção da rede cristalina, 

uma vez que acomoda os cátions e os ânions com tamanhos diferentes do Ca
2+

 e PO4
3-

, essa 

flexibilidade da sua estrutura a torna capaz de acomodar a metade de todos os elementos da 

tabela periódica (Uskoković, 2015). Essa peculiaridade permite que, suas propriedades 

biológicas, mecânicas e físico-química sejam melhoradas (Kataoka, Shiba, & Tagaya, 2005).  

Assim, este trabalho tem como objetivo efetuar um estudo sobre a incorporação de 

antissépticos a hidroxiapatita dopada com metal cério e que apresente propriedades 

biológicas, por meio da elaboração de um estudo prospectivo bem de ensaios experimentais. 

Os biomateriais obtidos foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios X (DRX), 

Espectroscopia na região do Infravermelho (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) acoplado a Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e Termogravimetria (TG), e a 

atividade antibacteriana foi testada contra Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 e 

Escherichia coli ATCC 25922. A pesquisa foi dividida em 5 partes principais, sendo elas: 

Introdução, 1° capítulo, 2° capítulo, Considerações finais e Perspectivas. Na introdução 

apresenta-se uma visão geral do trabalhado realizado, destacando a importância do tema com 

a justificativa para a realização deste, o desenvolvimento, os objetivos e a aplicação que o 

biomaterial possui. 

O primeiro capítulo apresenta uma revisão bibliográfica, realizada através de um 

estudo prospectivo da incorporação de antissépticos a hidroxiapatita dopada com o metal 

cério para aplicação antimicrobiana.  

O segundo capítulo é um artigo técnico-científico que descreve os procedimentos 

experimentais de síntese de HAp dopada com cério e a incorporação de CHX na 

hidroxiapatita dopada com cério (HApCe), assim como os testes para verificar sua possível 
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aplicação com atividade antimicrobiana. As considerações finais sintetizam os resultados 

obtidos, bem como as perspectivas para a continuidade da pesquisa. 
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RESUMO 

 

Os materiais cerâmicos base de fosfato de cálcio vêm sendo bastante estudados nos últimos 

anos, principalmente para aplicações tecnológicas na área da indústria médica, por conta de 

suas características intrínsecas tais como biocompatibilidade e similaridade química com os 

tecidos ósseo dos seres vivos. A hidroxiapatita destaca-se entre esses materiais devido as suas 

propriedades de osteocondução e osteoindução, sendo apropriada para ser utilizada em 

enxertos ósseos. A alta estabilidade e flexibilidade da estrutura da HAp permite diversas 

substituições dentre elas as substituições catiônicas que o ocorrem por meio da dopagem do 

material por metais, estas substituições podem influenciar no comportamento do material 

quando enxertado podendo melhorar características biológicas do material bem como a agir 

no combate a infecções bacterianas na área enxertada. Este estudo abrange pesquisa de artigos 

e patentes revelando publicações e depósitos, que contenham informações sobre a 

hidroxiapatita dopada com metais e associada a um antisséptico, no período de 2006 a 2016. 

Os bancos de dados pesquisados foram o SCOPUS, WEB OF SCIENCE e SCIELO para os 

artigos e EPO, USPTO, e INPI para os bancos de patentes. Não foram encontrados registros 

de artigos e depósitos de patentes que contenham as cinco palavras referente ao estudo da 

incorporação de antissépticos na hidroxiapatita dopada com cério para atividade 

antibacteriana. Porém foram encontrados 5 artigos e 1 patentes que estudaram hidroxiapatita 

dopada com cério para aplicação antimicrobiana.  

 

 

 

Palavras-Chaves: Bioceramica, dopagem, propriedades biológicas. 
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ABSTRACT 

 

The ceramic materials from  calcium phosphate have been extensively studied in recent years, 

primarily for technological applications in the medical industry field, due to their intrinsic 

characteristics, such as biocompatibility and chemical similarity with bone tissue of 

organism's life. Hydroxyapatite stands out among these materials, due to their 

osteoconductive properties osteoinduction and being suitable for use in bone grafts. The high 

stability and flexibility of the HAp structure allows several substitutions among them the 

cationic substitutions that occur by doping the material by metals, these substitutions can 

influence the behavior of the material, when engrafted can improve the biological 

characteristics of the materials and act in the fight against bacterial infections. This study 

covers the search for articles and patents revealing publications containing information on 

hydroxyapatite doped with cerium and antiseptics in the period 2006-2016. The banks studied 

were the SCOPUS, and WEB OF SCIENCE and SCIELO for articles and USPTO, EPO and 

INPI for banks patents. No records were found articles and deposits patent containing the five 

words referring to the objective of this work. However, were found 5 articles and 1 patents 

studied hydroxyapatite doped with cerium for antimicrobial.  

 

 

 

 

Keywords: Bioceramics, doping , biological properties. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O aumento na expectativa de vida bem como a democratização de esportes de alto 

risco entre outros fatores tem contribuído para o aumento no número de doenças relacionadas 

com os ossos e fraturas ósseas. Isso tem levado a um aumento na utilização de substitutos 

ósseos na última década. Uma ampla gama de materiais são considerados como substitutos 

ósseos tais como, substitutos naturais (materiais do corpo bovino ou humano), substitutos 

sintéticos como materiais metálicos, poliméricos e cerâmicos. (Bohner et al., 2010).  

A classe de cerâmica usada para reparação e substituição de partes doentes e 

danificadas dos sistemas músculo-esqueléticas são denominados biocerâmicas (Supová, 

2015). Os materiais biocerâmicos mais amplamente utilizadas são os fosfatos de cálcio. Os 

sais de fosfatos de cálcio são os principais constituintes minerais dos ossos e dentes, e têm 

despertado grande interesse, pois a maioria deles são amplamente utilizados como materiais 

biomédicos, em aplicações como enxertos ósseos e revestimentos de próteses devido à sua 

excelente biocompatibilidade, propriedade de osteocondução e similaridade com o 

componente inorgânico do osso natural (Lin, Wu, & Chang, 2014; Sadat-Shojai et al, 2013; 

Supová, 2015).  

Os fosfatos de cálcio não substituídos são classificados de acordo com uma 

relação molar de cálcio e fosforo Ca/P que varia entre 0,5 e 2,0 (Lin, Wu, & Chang, 2014; 

Sadat-Shojai et al, 2013; Supová, 2015). O integrante mais utilizado, em aplicações médicas, 

da família de fosfatos de cálcio é a hidroxiapatita (HAp), (Ca10(PO 4)6(OH)2) (Udhayakumar 

et al., 2016; An et al, 2012; Oyefusi et al., 2014). 

 A HAp é a principal componente do osso e é conhecida por sua excelente 

afinidade celular e tecidual. Esse biomaterial possui a capacidade de estabelecer ligações 

químicas com o tecido vivo do osso devido à sua estrutura e composição química que são 

semelhantes a apatita encontrada no esqueleto humano. Adicionalmente, a biocompatibilidade 
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e bioatividade da HAp pode promover a proliferação dos osteoblastos que são formadoras de 

novas células tecido ósseo (Udhayakumar et al., 2016; An et al, 2012; Oyefusi et al., 2014). 

Uma das causas que leva a falha dos implantes convencionais é a infecção. Essas 

infecções são causadas por microrganismos, particularmente bactérias que aderem às 

superfícies de implantes.  Os implantes proporcionam superfícies sólidas para a para a fixação 

e proliferação bacteriana, além de contribuir para a formação de biofilme. O biofilme protege 

a colónia bacteriana com uma substância polimérica extracelular, tornando-a, em grande parte 

resistentes aos antibióticos, células do sistema imunológico e outros mecanismos de defesa 

contra infecção (Goodman et al., 2013; Yue et al, 2015).  

Uma grande variedade de bactérias podem infectar um implante, mas as mais 

comuns são as bactérias Staphylococcus, mais proeminentemente o Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus epidermidis, essas são responsáveis por cerca de 70% das infecções de 

implantes ortopédicos, enquanto a Pseudomonas aeruginosa é responsável por outro 8% das 

infecções (Raphel et al., 2016). 

A estrutura química da HAp pode facilmente acomodar uma variedade de 

substituintes catiônicos e aniônicos. Essa facilidade de dopagem atômica ou substituição na 

HAp tem atribuído uma vasta gama de composições a este mineral. As hidroxiapatitas 

substituídas ou dopadas com metais podem ser utilizadas como um agente de formação de 

osso, agente antibacteriano, em sistemas de liberação de fármacos, em revestimentos de 

próteses, como biomarcador para aplicações nanomédicas, entre outras aplicações 

(Udhayakumar et al., 2016; Supová, 2015) 

Os íons metálicos possuem um grande potencial em aplicações na área da 

engenharia de tecidos, pois é de conhecimento que os metais são vitais para as células, 

desempenham papéis estruturais, catalíticos e de sinalização no organismo. As células são 

capazes de interagir com os íons metálicos em concentrações não-tóxicas no microambiente 
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do tecido, são sensíveis aos seus mecanismos e comportamento. A incorporação de íons 

como, por exemplo, magnésio, estrôncio, cobalto, cálcio, entre outros em matrizes de 

cerâmica ou metais tem sido usada como novas estratégias regenerativas. Portanto, íons 

metálicos, principalmente íons de terras raras, têm despertado a atenção, como potenciadores 

de regeneração de tecidos e até mesmo como agentes antibacterianos (Vasconcelos et al., 

2016). 

Uma outra abordagem para combater infecções, além da dopagem da HAp, é 

administração controlada e localizada de antibióticos. Os fármacos podem ser carregados em 

suportes que estão ligados ao próprio implante, seguido por subsequente libertação de droga 

passiva.  Porém o surgimento de agentes patogénicos resistentes a antibióticos tornou-se um 

problema de saúde grave e, portanto, numerosos estudos foram relatados para melhorar as 

terapias antimicrobianas atuais (Raphel et al., 2016; Dizaj et al., 2014).  

Alguns antissépticos, tais como clorexidina, cloroxilenol, e polihexametileno 

biguanida, agentes antimicrobianos orgânicos, demonstraram eficácia e podem ser uma 

alternativa para evitar o risco de resistência a drogas.  Por exemplo, Kozlovsky e 

colaboradores (2006) a fim de avaliar a interação um antisséptico e implantes dentários, 

realizaram um estudo mostrando que a clorexidina pode ser adsorvida e desorvida de uma 

superfície de titânio. O seu padrão de libertação é semelhante à de revestimentos de 

antibiótico-carregadas com uma taxa de libertação inicial rápida seguida pela libertação mais 

lenta, mas sustentada (Kozlovsky et al., 2006). 

Verraedt e colaboradores (2011) realizaram um estudo de liberação controlada do 

antisséptico clorexidina adsorvidos em um sistema de sílica-titânio. No trabalho uma camada 

de titânio (Ti) macroporoso foi aplicada sobre um disco de Ti-6Al-4V (substrato) por meio de 

deposição eletroforética, e um revestimento de sílica amorfa microporosa (SAM) foi 

depositado na estrutura porosa de Ti.  A clorexidina foi incorporado ao sistema sílica-titânio 
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por meio do método de impregnação incipiente. A liberação de CHX ocorreu em 10 dias, e o 

dispositivo foi eficaz para contra as culturas bacterianas S. epidermidis e C. albicans. Os 

pesquisadores concluíram que o uso de antissépticos junto a camada de superfície do 

compósito poroso SAM / Ti pode ser útil para libertação controlada de todos os tipos de 

moléculas de anti-inflamatórios e antibióticos e suas combinações. (Verraedt et al., 2011). 

Assim, este estudo teve por objetivo apresentar uma revisão bibliográfica e 

tecnológica, reunindo informações sobre hidroxiapatita dopada com cério e combinada à 

antissépticos para aplicações biomédicas. A pesquisa aconteceu através dos seguintes bancos 

de dados de artigos: SCOPUS, SCIELO, WEB OF SCIENCE e de patentes: EPO, USPTO e 

INPI. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

O trabalho foi baseado na pesquisa de artigos científicos e patentes. Foram 

utilizadas para a busca de artigos bases Scopus, Web of Science e Scielo, onde utilizou-se as 

seguintes palavras: hydroxyapatite, doping, cerium, antimicrobial activity, antiseptic, 

hydroxyapatite and doped, hydroxyapatite and cerium, hydroxyapatite and antiseptic, 

hydroxyapatite and doped and cerium, hydroxyapatite and doped and cerium and 

antibacterial activity, hydroxapatite and doped and cerium and antibacterial activity and 

antiseptic. Foram utilizados os campos de resumos, palavras-chaves e títulos para se buscar as 

palavras-chaves utilizadas e os acessos aos bancos de dados ocorrendo no mês de maio de ano 

de 2016, tendo esses dados atualizados no mês de junho de 2016.  

Para a busca de patentes a pesquisa ocorreu nas seguintes bases de patentes: 

European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO) e o 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil. Os acessos nos bancos de dados 

ocorreram no mês de junho, utilizando os mesmos campos de pesquisa e as mesmas palavras 

– chave da pesquisa de artigos, porém para a pesquisa na base INPI utilizou-se as palavras em 

português.  

As pesquisas, de artigos e patentes, foram realizadas de duas formas: sem 

restrição de tempo e com restrição de tempo de 2006 a 2016. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ARTIGOS PESQUISADOS 

 A investigação da quantidade de artigos publicados revelou que a medida em que 

as palavras vão sendo combinadas, observa-se uma diminuição da quantidade de publicações 

encontradas e quando combinadas todas as palavras o resultado é de zero publicações o que 

revela a singularidade do trabalho. A utilização das expressões hydroxyapatite AND doped, 

mostra, uma vasta quantidade de publicações. Entretanto, combinações das expressões, como 

hydroxyapatite AND cerium e hydroxyapatite AND ceriuml AND doped mostram um 

refinamento da pesquisa acerca do tema estudado. O resultado das pesquisas com as 

quantidades das publicações encontradas na pesquisa, correspondentes a cada banco de artigo 

estão mostradas nas Tabelas 1, 2 e 3. 

 

Tabela 1 - Quantidade de artigos encontrado no banco de dados Scopus. 

Palavras-chave Publicações (1960-2016) Publicações (2006 – 2016) 

Hydroxyapatite 40.054 21.598 

Doping 174.922 94.078 

Cerium 57.813 36.961 

Antibacterial activity 83.304 54.614 

Antiseptic 9.880 3.563 

Hydroxyapatite and doped 828 742 

Hydroxyapatite and cerium 111 102 

Hydroxyapatite and 

antiseptic 
20 14 

Hydroxyapatite and cerium 

and doped 
16 12 

Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity 

2 2 
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Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity and antiseptic 

0 0 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 2 - Quantidade de artigos encontrado no banco de dados Web of Science. 

Palavras-chave 
Publicações (1945 - 

2016) 
Publicações (2006 – 2016) 

Hydroxyapatite 36.237 23.556 

Doping 306.244 184.546 

Cerium 23.560 12.640 

Antibacterial activity 57.285 43.219 

Antiseptic 4.581 2.582 

Hydroxyapatite and doped 1.154 1.048 

Hydroxyapatite and cerium 50 44 

Hydroxyapatite and 

antiseptic 
20 11 

Hydroxyapatite and cerium 

and doped 
18 14 

Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity 

5 5 

Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity and antiseptic 

0 0 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Tabela 3 - Quantidade de artigos encontrado no banco de dados Scielo. 

Palavras-chave Publicações (Total) Publicações (2006 – 2016) 

Hydroxyapatite 330 248 

Doping 248 180 

Cerium 85 3329 

Antibacterial activity 706 656 
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Antiseptic 158 128 

Hydroxyapatite and doped 5 5 

Hydroxyapatite and cerium 0 0 

Hydroxyapatite and 

antiseptic 
0 0 

Hydroxyapatite and cerium 

and doped 
0 0 

Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity 

0 0 

Hydroxyapatite and doped 

and cerium and antibacterial 

activity and antiseptic 

0 0 

Fonte: Autoria própria 

 

Comparando-se o tempo de publicação dos artigos e analisando os dados 

buscados sem a limitação do tempo com os dados restritos no período entre 2006 e 2016, 

foram observados que a maior parte das publicações se concentra neste intervalo de tempo. 

Isto revela que estudos sobre o material é crescente ao longo do tempo. Utilizando a 

combinação das palavras hydroxyapatite, doped, cerium, antibacterial activity e antiseptic, 

que são as principais para o trabalho realizado, nota-se que não foram encontrados artigos 

relacionados nos bancos de dados pesquisados.  

Os resultados revelam a especificidade do trabalho já que não foram encontrados 

artigos que trazem as palavras relacionadas. Já utilizando a expressão hydroxyapatite and 

doped and cerium and antibacterial activity foram encontrados alguns trabalhos. A Tabela 4 

traz a comparação das quantidades de artigos encontrados nos bancos de dados pesquisados 

usando a expressão hydroxyapatite AND doped AND cerium AND antibacterial activity, com 

e sem a restrição de tempo.  
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Tabela 4 - Comparação entre os bancos de dados. 

Palavras – Chave 

Scopus Web of Science Scielo 

2006- 2016 2006-2016 

2006 

-2016 

Hydroxyapatite and doped and 

cerium and antibacterial activity 
2 5 0 

Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se que o total de publicações do SCOPUS e WEB OF SCIENCE 

corresponde a quantidade publicada entre os anos de 2006 a 2016, enquanto o banco SCIELO 

ainda não apresentou nenhuma publicação, ou seja, revelando que a utilização da 

hidroxiapatita dopada com metais com atividade antibacteriana é recente, do total dos 7 

artigos encontrados, 2 artigos estavam presentes em ambos bancos de dados, totalizando 

assim 5 artigos publicados na área pesquisa.  

A Tabela 5 mostra a classificação dos 5 artigos encontrados de acordo com a 

finalidade de suas pesquisas. 

 

Tabela 5 - Classificação dos artigos encontrados 

Classificação 
Quantidade de 

artigos 

Hidroxiapatita dopada com cério para aplicação biomédica 4 

Revisão 1 

Total 5 

Fonte: Autoria própria 

 

Considerando os dados da Tabela 5, excluiu-se do estudo os o artigo de revisão, 

os 4 artigos restantes foram analisados. A partir do estudo dos 4 artigos, pôde-se extrair 
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informações importantes como, por exemplo, método de síntese, os microrganismos utilizados 

em testes antibacterianos, além do objetivo dos artigos que, no geral, é de desenvolver um 

material com atividade antibacteriana e estímulo da formação novos tecidos ósseos a partir da 

síntese da hidroxiapatita dopada com cério.  Um dos artigos encontrados apresenta a 

associação do cério com a hidroxiapatita dopada com estrôncio a fim de melhorar as 

propriedades biológicas e conferir maior atividade antibacteriana ao material.  

A Tabela 6 relaciona os materiais sintetizados nos trabalhos, bem como os 

métodos de sínteses das amostras, contendo hidroxiapatita dopada com cério, e os 

microrganismos testados, na avaliação da atividade antibacteriana. 

 

Tabela 6 – Relação dos materiais sintetizados nos artigos 

Material Método de 

síntese 
Microrganismos 

Autor/Ano de 

publicação 

Hidroxiapatita co-

substituida por 

estrôncio e cério 

Irradiação de 

microondas 

Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 
Gopi, et al., 2014 

Compósito, de 

hidroxiapatita 

reforçada com 

vidro, dopado com 

cério 

- 

Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus 

epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa 

Morais, D. S., et al., 

2015 

Hidroxiapatita 

dopada com cério 

(IV) 

Co-precipitação 
Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 

Ciobanu, G., 

Bargan, A. M. & 

Luca, C., 2016 

Hidroxiapatita e 

fluorohidroxiapatita 

co-substituida por 

zircônia e cério 

Sol-gel 
Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 

Sanyal, V. & Raja, 

C, R., 2016 

Fonte: Autoria própria 
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Os trabalhos encontrados apresentados na Tabela 6 contemplam estudos da 

hidroxiapatita dopado cério bem como a combinação desse com outros metais como estrôncio 

e zircônia. Essa dopagem é possível graças a estrutura química da HAp, que pode facilmente 

acomodar uma variedade de substituintes catiônicos e aniônicos.  A Figura 1, apresenta a 

projeção da célula unitária (hexagonal) da hidroxiapatita quando projetada para baixo do eixo 

c [001], mostra um grupo OH no centro da estrutura e a posição dos dois tipos de cátions de 

cálcio: cálcio 1 (Ca (I)) e cálcio 2 (Ca (II)). Os átomos de cálcio Ca (I), estão localizados nas 

extremidades de um sextavado célula unitária, enquanto que os átomos de cálcio Ca (II) estão 

em uma posição mais interna ao redor do grupo OH. O grupo de fosfato é o maior íon que 

constrói célula unitária, sendo o ele que determina a sua estrutura (Udhayakumar et al., 2016). 

 

 

Figura 1 -  Projeção da célula unitária da hidroxiapatita. 

 

                         Fonte: Mind the graph, 2016 
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 Uma das causas que leva a falha dos implantes convencionais é a infecção 

causada por bactérias diante disso os trabalhos encontrados buscam melhorar as propriedades 

biológicas da hidroxiapatita através da dopagem com cério, visto que este apresenta 

propriedades que estimulam a formação de novo tecido ósseo e atua como agente 

antibacteriano.  

As bactérias, principais causadoras das infecções, são classificadas em Gram-

positivas ou Gram-negativas em função da diferença na arquitetura da parede celular. A 

parede celular Gram-positiva consiste de uma camada espessa de peptideoglicano, enquanto a 

parede celular da Gram-negativa apresenta estrutura e composição da membrana mais 

complexa. A Gram-negativa possui a camada de peptideoglicano mais fina e a superfície 

externa da célula possui uma membrana formada por proteínas, lipopolissacarídeos e 

fosfolipídios chamada de membrana externa. O espaço entre o peptideoglicano e a membrana 

externa é conhecido como espaço periplasmático, este espaço apresenta em alguns pontos 

enzimas e proteínas e desempenha várias funções fisiológicas, a Figura 1 mostra a 

comparação entre as composições das paredes celulares de bactérias Gram-positiva e Gram-

negativa (Roane et al., 20). 

A Figura 1 mostra que a superfície da bactéria Gram-positiva é coberta, 

principalmente, por polissacarídeos neutros e ácidos, grande número de diferentes proteínas, 

ácidos teicóicos, já a membrana externa das Gram-negativas apresenta uma distribuição 

irregular de lipídeos sobre as faces externa e interna, onde a face externa contém todos os 

lipopolissacarídeos, enquanto a face interna contém a maioria dos fosfolipídios (Silhavy, 

Kahne, & Walker, 2010) 
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Figura 2 – Comparação da parede celular as bactérias Gram-negativa e Gram-negativa 

 

 
Fonte: Roane et al., 2009 

 

 

Dentre a classe de bactérias testadas, destacam-se as Gram-positivas como sendo 

o tipo mais estudado nos trabalhos. Das bactérias Gram-positivas estudadas, a Staphylococcus 

aureus ganhou mais destaque entre os artigos pesquisados. A S. aureus é um patógeno 

excepcionalmente bem adaptado que pode sobreviver em condições diferentes, sem 

exigências nutricionais ou ambientais particulares. 

As infecções causadas por S. aureus aumentaram ao logo dos anos, sendo uma das 

principais causas de infecções bacterianas em humanos a nível mundial. Nas últimas décadas, 

o tratamento dessas infecções tornou-se mais difícil principalmente pelo fato da S. aureus 

desenvolver mecanismos de resistência aos antibióticos usados nos tratamentos (Baptista et al, 

2016; Stefani et al, 2015). Enquanto para as Gram-negativas, a mais testada foi 

principalmente a Escherichia coli, que apesar do número reduzido na causa deste tipo de 



 

 

22 

infecção, é um grupo relevante na prática clínica, apresentando uma maior dificuldade em seu 

tratamento (Hsieh, et. al.2009). 

O Gopi et al. (2014), produziram, através do método de irradiação de micro-

ondas, nanopartículas de hidroxiapatita pura (HA), de hidroxiapatita dopada com estrôncio 

(Ca/Sr–HA), hidroxiapatita co-substiuida com estrôncio e cério (Ca/Sr/Ce–HA) em diferentes 

concentrações de cério (0,05, 0,075 e 0,1 M). Todos os materiais sintetizados foram 

investigados por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourrier (FTIR), 

difração de raios-X (DRX), de microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo 

(MEV-FEG), análise dispersiva de raios-X de energia (EDX), microscopia eletrônica de 

transmissão de alta resolução (HRTEM) e análise termogravimétrica (TGA).  

A atividade antibacteriana das nanopartículas obtidas foi avaliada contra duas 

estirpes procariotas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, utilizando o método de difusão 

de disco. Os resultados obtidos revelaram que a amostra Ca / Sr / Ce-HA com a concentração 

de 0,1 M de cério apresentou maior atividade antibacteriana frente as duas estirpes testadas 

quando comparado com os resultados obtidos com a HA e Ca / Sr /HA, Gopi et al. (2014) 

afirmam que o Ce
3+

 desempenhou um papel vital no aumento da atividade antibacteriana da 

nanopartícula sintetizada. A fim de avaliar a bioatividade das amostras, fizeram testes 

utilizando o fluido corporal simulado (SBF) durante vários dias e observaram que os íons Sr
2+

 

e Ce
3+

 contribuíram para a formação de apatita concluindo que a nopartícula Ca / Sr / Ce-HA 

sintetizada pode ser um biomaterial promissor para aplicações biomédicas.  

No trabalho de Morais, D. S., et al. (2015), foi desenvolvido um compósito de 

hidroxiapatita reforçada com vidro dopado com cério (GR-HA_Ce), as fases formadas no 

material sintetizado foram identificadas com o auxílio das técnicas MEV, EDS e DRX, onde 

além da fase da hidroxiapatita o material apresentou as fases β-TCP e α-TCP, e a 

incorporação do metal também foi confirmada. Os autores concluíram que a presença do cério 
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no compósito GR-HA_Ce proporcionou um efeito antibacteriano eficaz contra bactérias S. 

aureus e S. epidermidis, porém, esse efeito foi não observado para a bactéria P. aeruginosa. 

Além de investigar a atividade antibacteriana avaliou-se também as propriedades 

osteocondutoras do material, esse estudo foi realizado utilizando células osteoblásticas 

humana e mostrou que a adição de cério não afetou a viabilidade celular do material e que o 

mesmo apresentou boa capacidade osteocondutora. 

Usando o método de co-precipitação, Ciobanu, G., Bargan, A. M. & Luca, C., 

2016, sintetizaram nanopartículas de hidroxiapatita o pura  e hidroxiapatita dopada com cério 

(HAp-Ce) em diferentes concentrações no intervalo de 1% à 25% (com variação de 5%) e 

buscaram avaliar sua propriedade antibacteriana. Os efeitos da substituição de cério para o 

cálcio sobre a morfologia, a pureza, cristalinidade, tamanho de cristalito e capacidade 

antibacteriana dos pós HAp-substituído cério resultantes foram investigados por meio das 

técnicas microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada com análise de raios-X (EDX), 

difração de raios X em pó (XRD), espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), 

espectroscopia no infravermelho (FTIR ) e análise de área de superfície Brunauer-Emmett-

Teller (BET) confirmando a formação da hidroxiapatita e a presença de íons Ce 
4+

 e Ce 
3+

 em 

sua rede cristalina. No trabalho os materiais dopados obtiveram melhores resultado de 

inibição bacteriana indicando que a presença do íon contribuiu para a inibição das bactérias, 

porém os nanopós de HAp-Ce foram mais eficazes contra a bactéria E. coli do que contra S. 

aureus. 

Sanyal, V. & Raja, C, R. (2016), fizeram um estudo sobre efeito da co-subtituição 

de zircónio (Zr) e de cério (Ce) na estrutura da hidroxiapatita (HA) e da fluorohidroxiapatita 

(FHA), por meio do um método sol-gel. A obtenção das amostras foi confirmada com os 

espectros de FTIR e DRX, observou-se que mesmo com o aumento da concentração dos íons 

Zr 
4+

 e Ce 
3+

 a formação da fase HA foi mantida. Os materiais co-substituidos apresentaram 
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melhores resultados de atividade antibacteriana quando comparados a hidroxiapatita pura, 

sendo que o material com maior concentração de cério apresentou os melhores resultados de 

inibição bacteriana contra as bactérias E. coli e S. aureus. 

Todos os artigos encontrados relatam que o a presença íon cério na estrutura da 

hidroxiapatita melhorou a atividade antibacterina e também conferiu ao material uma melhora 

na bioatividade e pode contribuir para a formação de novos tecidos ósseos. 

 

 

 

  

 



 

 

25 

 

Tabela 7 - Artigos estudados 

Título Referência Objetivo dos artigos 

Strontium, cerium co-substituted 

hydroxyapatite nanoparticles: Synthesis, 

characterization, antibacterial activity 

towards prokaryotic strains and in vitro 

studies 

Gopi, et al., 

2014 

 

Síntese da hidroxiapatita dopada com estrôncio e cério para melhorar as 

aplicações biomédicas e estudar a atividade antibacteriana contra as bactérias 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mostrando a influência da 

concentração de Sr
2+

 e Ce
3+

 sobre o tamanho, a morfologia, a pureza, 

cristalinidade, atividade antibacteriana e capacidade de ligação com osso. 

 

Novel cerium doped glassreinforced 

hydroxyapatite with antibacterial and 

osteoconductive properties for 

bone tissue regeneration 

Morais, D. S., 

et al., 2015 

Desenvolver um compósito de hidroxiapatira reforçada com vidro dopado com 

cério, e estudar suas propriedades o físico-químicas, biológicas e 

biomecânicas. 

New cerium(IV)-substituted 

hydroxyapatite nanoparticles: Preparation 

and characterization 

Ciobanu, G., 

Bargan, A. M. 

& Luca, C., 

2016 

 

Preparar nanopós de hidroxiapatita dopada com cério (IV) por meio do 

método de co-precipitação. Avaliar os efeitos da substituição do cálcio por 

cério, sobre a morfologia, a pureza, cristalinidade, tamanho de cristalito e 

capacidade antibacteriana. 

 

Structural and antibacterial activity of 

hydroxyapatite and fluorohydroxyapatite 

cosubstituted with zirconium-cerium ions 

Sanyal, V. & 

Raja, C, R., 

2016 

 

Estudar os efeitos da co-substituição do cálcio por íons zircónio (Zr) e cério 

(Ce) na estrutura da hidroxiapatita e da fluorohidroxiapatita, sobre o tamanho 

de cristalito, morfologia, cristalinidade, estudos térmicos e quanto à atividade 

antibacteriana contra S. aureus e E. coli . 

 

Fonte:Autoria própria 
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3.2. PATENTES DEPOSITADAS 

Os resultados das pesquisas executadas nos bancos de patentes EPO (European 

Patent Office), USPTO (United States Patent and Trademark Office's) e INPI (Instituto 

Nacional Da Propriedade Industrial) utilizando as palavras e expressões Hydroxyapatite, 

Doping, Cerium, Antibacterial activity, antiseptic, hydroxyapatite AND cerium, 

hydroxyapatite AND cerium AND doped, hydroxyapatite AND doped AND cerium AND 

antibacterial activity, hydroxapatite AND doping AND cerium AND antibacterial activity 

AND antiseptic estão dispostos na mostrado na Tabela 8. 

Tabela 8 - Quantidade de patentes encontradas nos bancos de patentes EPO, USPTO e INPI 

Palavras-chave EPO USPTO INPI 

Hydroxyapatite 6.176 555 0 

Doping >10.000 7911 2 

Cerium >10.000 2.720 0 

Antibacterial activity 8.286 1.057 0 

Antiseptic 10.000 500 0 

Hydroxyapatite and 

doped 
35 2 0 

Hydroxyapatite and 

cerium 
9 0 0 

Hydroxyapatite and 

antiseptic 
23 0  

Hydroxyapatite and 

cerium and doped 
1 0 0 

Hydroxyapatite and 

doped and cerium and 

antibacterial activity 

0 0 0 

Hydroxyapatite and 

doping and cerium 

and antibacterial 

activity and antiseptic 

0 0 0 

Fonte: Autoria própria 
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Como o resultado encontrado pela pesquisa executada no banco de patentes do 

INPI estarem todas zeradas para quase todas as palavras incluindo a hydroxyapatite, uma 

nova pesquisa foi realizada utilizando as mesmas expressões, porém estas com as palavras em 

português. O resultado está mostrado na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Quantidade de patentes depositadas no INPI, utilizando as palavras em português 

Palavras-chave INPI 

Hidroxiapatita 70 

Dopagem 61 

Cério 202 

Atividade antibacteriana 100 

Antiseptico 3 

Hidroxiapatita and dopada 0 

Hidroxiapatita and cério 0 

Hidroxiapatita and cério and 

dopada 
0 

Hidroxiapatita and dopada 

and cério and atividade 

antibacteriana 

0 

Hidroxiapatita and dopada 

and cério and atividade 

antibacteriana and anti-

séptico 

0 

Fonte: Autoria própria 

 

Utilizando as palavras-chaves da pesquisa em português, foi possível se encontrar 

um número maior resultados para os depósitos de patentes no INPI. Foram encontradas 70 

patentes depositadas coma palavra hidroxiapatita. Para a expressão hydroxyapatite AND 

doped AND cerium AND antibacterial activity AND antiseptic não foram encontradas 

patentes depositadas nos bancos de dados pesquisados o que traduz o trabalho como inovador. 
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Ao se fazer uma análise acerca dos resultados obtidos com a expressão hydroxyapatite AND 

AND cerium AND doped, apenas um registros de patentes foi encontrado no banco de 

patentes EPO. A patente encontrada trata da invenção de uma cerâmica com bioativa, 

biocompatível e com alta atividade biológica voltada para aplicações médicas, odontológicas 

e até conservação do corpo humano e de animais. Na Tabela 10 se encontra as informações 

acerca da patente encontrada. 

 

Tabela 10 - Características das patentes encontradas 

Título / Data 

de depósito 

Inventor Classificação Pais Resumo 

Rear-earth 

doped 

hydroxyapatite 

bioactive 

ceramic and 

preparation 

method thereof   

- jul/15 

Wang 

Yanjun; 

Liu 

Lefeng; 

Guo 

Yuqin 

C04B35/447; 

C04B35/622 
China 

Esta invenção propõe método de 

síntese de hidroxiapatita dopada 

com íons metalicos (cério, 

lantânio, irítio, estânio, zircônio, 

titânio) para que estes possam 

melhorar suas propriedades 

mecânicas e biológicas. 

Fonte: Autoria própria 

 

Na invenção encontrada, Yanjun e colaboradores (2015), apresenta um método de 

obtenção de uma cerâmica com bioativa, biocompatível e com alta atividade biológica através 

da dopagem da hidroxiapatita com os íons metálicos cério, lantânio, irítio, estânio, zircônio, 

titânio. O compósito é caracterizado como sendo capaz de promover um a formação de um 

novo tecido ósseo, possuir efeitos antimicrobianos e de apresentar propriedades mecânicas 

que podem ser utilizadas na reparação de osso ou tecidos moles. 

Avaliando os resultados encontrados, pode-se entender que a baixa quantidade de 

publicações e a inexistência de depósito de patentes revela que essa área de pesquisa é 

bastante promissora. 
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4. CONCLUSÃO 

Analisando os resultados apresentados pode-se afirmar que a modificação da 

hidroxiapatita com dopagem de cério e incorporação de antissépticos corresponde a uma área 

pouco explorada e bastante promissora, devido à ausência de publicações. Os dados 

apresentados de depósito de patentes e artigos publicados mostram que não há trabalhos que 

contenham as cinco palavras, hydroxyapatite and doping and cerium and antibacterial activity 

and antiseptic, referente ao objetivo deste trabalho. Utilizando as combinações das as palavras 

hydroxyapatite and doping and cerium and antibacterial activity, foi possível encontrar 5 

artigos dos quais 4 foram usados nesse estudo e 2 patentes. Entre os microrganismos testados 

descaram-se as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, que pode ser devido ao 

fato de serem as bactérias mais acessíveis para a realização de pesquisas além disso, a S. 

aureus é considerada o agente mais comum em infecções ósseas. A patente encontrada, 

descreve uma invenção baseada na incorporação de íons metálicos, todos os trabalhos 

encontrados sugerem que o íon o cério melhora a bioatividade e a atividade antibacteriana da 

hidroxiapatita. 
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RESUMO 

 

Os fosfatos de cálcio são materiais cerâmicos que apresentam propriedades particulares como 

biocompatibilidade e similaridade química com os tecidos ósseos e dentários dos seres vivos. 

Dentre os fosfatos de cálcio, a hidroxiapatita se apresenta como fosfato mais estável, pode ser 

encontrada na sua forma natural, nos tecidos ósseo e dentário, e sintética. Este trabalho tem 

como objetivo sintetizar hidroxiapatita dopada com cério. A síntese da hidroxiapatita pura 

(HAp) e dopada com 1,75%, 2,5% e 5,0% do íon cério (Ce
3+

) ocorreu pelo método de co-

precipitação. Os planos cristalográficos obtidos pela Difração de Raio- X (DRX) confirmaram 

a formação da fase hidroxiapatita em todos os materiais sintetizados. As análises de 

Espectroscopia infravermelho por transformada de Fourrier (FTIR) mostraram a presença de 

grupos fosfatos característicos da fase HAp. As imagens obtidas pela Microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) revelaram que a morfologia dos materiais consiste em aglomerados de 

partículas e com o aumento da quantidade dos dopantes a morfologia se torna mais uniforme.  

Com a análise de espectroscopia de energia dispersiva (EDS) foi possível identificar a 

presença do cálcio e o fósforo em todos os materiais e do cério nos materiais dopados.   A 

capacidade antibacteriana dos materiais foi avaliada pelo teste de contato direto. As bactérias 

testadas foram a Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia coli ATCC 25922. A 

hidroxiapatita dopada com 5% (HApCe-5%) de cério apresentou melhores resultados de 

inibição contra as bactérias testadas, com 45,48% de atividade antibacteriana contra a S. 

aureus e 48,3% contra a E. coli. Diante dos resultados a clorexidina foi incorporada a 

HApCe-5% a fim de potencializar o efeito antibacteriano do metal. A HApCe-5% com 

0,1132% de clorexidina adsorvida apresentou 100% de atividade antimicrobiana para o 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Escherichia coli ATCC 25922. 

Palavras-Chaves: Hidroxiapatita, metais, atividade antibacteriana.  
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ABSTRACT 

 

Calcium phosphates are ceramic materials which have special properties such as 

biocompatibility and chemical similarity to bone and dental tissues organism's life. From the 

calcium phosphates, hydroxyapatite is presented as more stable phosphate and can is found  in 

its natural form, in bone and dental tissues, and synthetic. The synthesis of pure and doped 

HAp with 1.75%, 2.5% and 5,0% of the cerium ions (Ce
3+

) was done by co-precipitation 

method. The crystallographic planes obtained by X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed 

the formation of hydroxyapatite phase in all synthesized materials. Analyses Fourier 

Transform-Infrared Spectroscopy (FTIR) showed the presence of phosphate groups 

characteristic of HAp phase. The images obtained by scanning electron microscopy (SEM) 

revealed that the morphology of the material consists of agglomerated particles and increasing 

the amount of dopant morphology becomes more uniform. With the analysis of energy 

dispersive spectroscopy (EDS) were able to identify the presence of calcium and phosphorus 

in all materials and cerium in doped materials. The antibacterial ability of materials was 

evaluated by direct contact test. Were tested bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia 

coli. The hydroxyapatite doped with 5% cerium (HAp-Ce-5) showed an improved inhibition 

against the bacteria tested, with 45.48 % of antibacterial activity against S. aureus and 48.3% 

against E. coli. Given the results chlorhexidine was incorporated HApCe -5 % in order to 

enhance the antibacterial effect of the metal. The HApCe-5 to 0.1132% adsorbed 

chlorhexidine, showed 100% antimicrobial activity for Staphylococcus aureus ATCC 25923 

and Escherichia coli ATCC 25922. 

 

 

Keywords: Hydroxyapatite , metals, antibacterial activity. 



 

 

37 

1. INTRODUÇÃO 

A engenharia tecidual possuem aplicações que buscam acelerar a regeneração, os 

reparos dos tecidos defeituosos e danificados no organismo humano. Ela cria, aprimora e 

desenvolve novos biomateriais, novas terapias que possam ser utilizados para restauração, 

melhoramento ou prevenção do agravamento da função tecidual comprometida (Lai et al., 

2015).   

O enxerto ósseo autógeno é a primeira alternativa a ser utilizada para a 

regeneração do tecido ósseo, devido as suas propriedades osteogênicas de osteocondução, e 

osteoestimulação. Além disto, esses enxertos não transmitem doenças infecciosas e não 

desencadeiam reações imunológicas severas. No entanto apresentam disponibilidade restrita, 

necessidade de dois procedimentos cirúrgicos, riscos de morbilidade e infecção no sítio 

doador e receptor, e de reabsorções progressivas (Zebeu e Mecadante, 2008). 

Devido às limitações apresentadas pelos enxertos autólogos e aloenxertos ósseos, 

buscam-se outros biomateriais para substituição de tecido ósseo, apresentando-se como 

alternativa os enxertos ósseos sintéticos, entre os quais um dos mais promissores são os 

fosfatos de cálcio (Best et al., 2008). Por conta de suas características intrínsecas, tais como 

biocompatibilidade e similaridade química com os tecidos ósseos dos seres vivos que aliadas 

com suas propriedades de osteocondução e osteindução, fazem deles materiais apropriados 

para serem utilizados em enxertos ósseos (Dorozhkin, 2010; Kawabata et al., 2011; Xing et 

al., 2005). 

Os fosfatos de cálcio podem ser classificados através de sua razão molar Ca/P, 

que podem vaiar entre 0,5 e 2,0 (Supová, 2015). Dentre eles as hidroxiapatitas 

(Ca10(PO4)6(OH)2) com razão Ca/P 1,67 têm se destacado, devido à sua elevada 

biocompatibilidade e bioatividade em tecidos humanos, especialmente nos ossos e dentes 

(Dorozhkin, 2009; Omelon, 2008). A hidroxiapatita é o principal componente da fração 
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inorgânica do corpo humano, cerca de 30 a 70% da massa dos ossos e dos dentes (Kolmas, J., 

Groszyk, E., & Kwiatkowska-Różycka, 2014). Essa biocerâmica pode ser sintetizada em 

laboratório com diferentes características físico-químicas, de acordo com a aplicação clínica 

(Dourado, 2006).  

A hidroxiapatita sintética já vem sendo utilizada na medicina, em cirurgias, na 

odontologia como implantes dentários, em revestimentos de próteses entre outras aplicações 

(Dorozhkin, 2009; Regi, 2008). O material possui dois tipos de cátions de cálcio, a que se 

refere à forma de Ca (I) e Ca (II). Os átomos de cálcio Ca (I), estão localizados nas 

extremidades de um sextavado célula unitária, enquanto que os átomos de cálcio Ca (II) forma 

triângulos equilátero com a coluna dos grupos hidroxila. Os íons de fosfato são os maiores 

íons que constroem células unitárias, sendo o único a determinar a sua estrutura (Elliott, 

1994). 

 Uma das características principais de hidroxiapatita é a sua capacidade de 

substituição de íons. Isso significa que os locais onde estão os íons hidroxila podem ser 

ocupados por íons de um tamanho semelhante e de carga, tal como Cl ou F. Por sua vez, os 

locais para íons fosfato podem ser ocupados por íons BO3
3-

, e os locais dos cátions de cálcio 

por íons como Mg
2+

, Mn
2+

, Sr
2+

 (Dorozhkin, 2009; Kannan et al., 2008; Aina et al., 2012). 

Esta capacidade de incorporação de íons, através da dopagem, da hidroxiapatita, tem sido 

usada recentemente na engenharia biomédica, baseando-se no fato de que a introdução de 

pequenas quantidades de alguns íons pode causar alterações que trazem melhoramentos nos 

aspectos biológicos, físico-químicos, propriedades mecânicas e antimicrobianas (Shepherd et 

al., 2012; Noor, 2013, Kolmas et al., 2014). 

Deve-se lembrar que as infecções ao redor dos implantes ósseos compreendem o 

problema chave para cirurgia de reconstrução moderna (Namba et al, 2013; Nagano et al, 

2014). Os mecanismos de defesa do corpo devem ser apoiados pela introdução de 
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características antibacterianas. Uma tendência atual á é a utilização das propriedades 

antibacterianas de certos íons, incluindo a prata (Ag
+
), cobre (Cu

2+
) e zinco (Zn

2+
), por 

exemplo. Além disso, uma tentativa de olhar para a possibilidade de utilizar outros íons, como 

o cério Ce
3+

, gálio Ga
3+

, selênio SeO3
2-

, titânio Ti
4+

, e estrôncio Sr
2+

, entre outros (Kolmas et 

al., 2014). 

O Cério na forma do íon Ce
3+

 tem sido utilizado como agente antibacteriano na 

medicina por um longo tempo devido à alta segurança e ampla gama de atividade 

antibacteriana. É um elemento terra rara amplamente aplicado no campo da biomedicina com 

base nas suas excelentes propriedades biológicas e está presente no corpo humano como 

resultado do efeito cumulativo do ambiente (Sun et al., 2014,; Kolmas et al., 2014).  

O cério pode agir semelhantemente ao cálcio em organismos, se acumulando, em 

pequenas quantidades, nos ossos. A eletronegatividade do Ce
3+

 é de 1,06, e o raio iônico 

0,107 nm, valores próximos aos de Ca que possui eletronegatividade 1,01 e raio iônico 0,100 

nm, portanto Ce
3+

pode substituir o Ca
2+

 na rede da hidroxiapatita (Yingguang et al,2007). 

Esta alta afinidade sugere que o cério pode intervir no processo de remodelação óssea, os 

resultados obtidos por Hu, et al (2014), sugerem que o cério promove a migração e 

diferenciação osteogênica das células.  

Aliada com as propriedades biológicas do cério, a ideia de incorporação da 

clorexidina (CHX) na HAp dopada vem com a finalidade melhorar suas características 

antibacterianas. A Clorexidina (C22H30Cl2N10) é um detergente catiônico da classe das 

bisbiguanidas e que pode ser encontrada no mercado na forma de acetato, hidrocloreto e 

digluconato, sendo este último a forma mais encontrada no mercado, é um antisséptico 

biocida com eficácia de largo espectro com uma boa resposta contra uma ampla variedade de 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A sua principal aplicação é na odontologia como 

um agente tópico, geralmente em produtos de higiene oral, produtos para tratamento de 
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doença periodontal, e vernizes. Estudos atuais já sugerem sua utilização da clorexidina como 

agente antibacteriano em implantes ósseos. (Marion et al, 2013; Bellis, et al.2016). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como principal objetivo sintetizar 

hidroxiapatita e incorporar o íon metálico cério, usando o método de dopagem, a fim de 

potencializar as propriedades biológicas, incorporar a CHX e avaliar a sua atividade avaliar as 

propriedades como agente antibacteriano frente a uma bactéria gram-positiva e uma gram-

negativa.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS E REAGENTES 

O desenvolvimento do trabalho foi através da utilização dos seguintes reagentes: 

hidróxido de cálcio (VETEC) – CA (OH)2; fosfato de amônio dibásico (NEON) – 

(NH4)2HPO4; Nitrato de cério (III) hexahidatado (ALDRICH) – Ce(NO3)3.6H2O, Clorexidina 

a 20% - C22H30Cl2N10 (POLYORGANIC). 

2.2. SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA 

A síntese da hidroxiapatita (HAp) ocorreu pelo do método de coprecipitação. O 

procedimento de síntese consistiu na dissolução, em água deionizada, das massas dos 

reagentes precursores de cálcio (Ca
2+

) e de fosfato (PO4
2-

). Após as dissoluções, as soluções 

foram misturadas em tubos tipo falcon sob agitação vortex, e colocadas sob agitação 

magnética em um béquer.  O tempo reacional foi de aproximadamente 3h à temperatura 

ambiente. Após a síntese, o material foi lavado, centrifugado (4000 rpm por 4 minutos) e seco 

em estufa na temperatura de 110 °C. Então, o pó branco obtido foi macerado com auxílio do 

almofariz e pistilo e em seguida, peneirado com peneira de malha 35 VT e abertura de 425 

µm. A Equação 1 mostra a reação química para a síntese da HAp (Unabia, et al., 2015). 

10Ca (OH)2 + 6 (NH4)2HPO4 → Ca10(PO4)6(OH)2+ 12NH3 +18 H2O    (1) 

2.3. SÍNTESE DA HIDROXIAPATITA DOPADA COM Ce
3+

  

As hidroxiapatitas dopadas com Ce
3+ 

foram preparadas nas proporções molares 

definidas por Ce / (Ce + Ca) = 1,75%, 2,5% e 5%. Ocorreu a adição simultânea das massas 

pesadas (dissolvidas em água) dos dopantes e da fonte de Ca
2+

 na solução de (NH4)2HPO4 
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(GOPI et. al, 2014). As sínteses ocorreram à temperatura ambiente, sob agitação, durante 

aproximadamente 3h. Os materiais foram centrifugados, lavados e o produto seco em estufa a 

110 °C. Então, o pó branco obtido foi macerado com auxílio do almofariz e pistilo e em 

seguida, peneirado com peneira de malha 35 VT e abertura de 425 µm.  

2.4. INCORPORAÇÃO DA CLOREXIDINA 

A clorexidina foi incorporada na hidroxiapatita ocorreu por meio do processo de 

adsorção na interface sólido-líquido. As soluções foram preparadas por diluições partindo da 

solução de CHX a 20 %, concentração encontrada a disposição no comércio. Para a 

incorporação utilizandou-se erlenmeyers de 50 mL. Adicionou-se a estes cerca de 0,5g do pó 

de HAp pura e da HApCe5%, em seguida foi adicionado 15 mL de solução diluída preparadas 

a partir da solução comercial de CHX a 20 %. As soluções foram diluídas em 0,8, 2,0 e 5% de 

CHX. Os erlenmeyers foram levados para a mesa agitadora, deixando estes por um período de 

tempo de 24h com a taxa de agitação de 150 rpm e temperatura fixa em 25 °C. A recuperação 

do pó se deu pelo processo de centrifugação. O pó obtido foi levado à estufa por um período 

de tempo de 1 h a temperatura de aproximadamente 50 °C. 

A solução do sobrenadante foi separada por centrifugação e quantificada através 

do UV-Vis (λ=255nm) ocorreu a determinação do valor da concentração final das soluções 

através da equação 1.                                                                                                                                                                                                                                      

                                            
         

 
                                                  (2) 

Sendo Qe a quantidade de CHX incorporada na HAp em mg/g, C1 a concentração 

inicial da solução de CHX em mg/L, C2 a concentração do sobrenadante em mg/L, V é o 
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volume que foi utilizado no teste de adsorção (L) e m é a massa de HAp que foi utilizada no 

teste de adsorção (g).  

2.5. CARACTERIZAÇÕES 

2.5.1. Difratometria de Raios X (DRX) 

Os materiais sintetizados foram caracterizados pela técnica de difração de raios 

(DRX). Foi utilizado o equipamento LABX – XDR 600, Shimadzu, Cu – Kα (λ = 1,5406Å) 

com 2θ no intervalo de 10° a 60°, com taxa de varredura de 2° min
-1

 com tempo de exposição 

de 40 minutos. Os tamanhos médios dos cristalitos, estimados, foram calculados usando a 

equação Debye–Scherrer (Equação 2). Onde Xs é o tamanho de cristalito em nanômetro (nm); 

λ é o comprimento de onda dos raios-X incidentes (nm) (λ = 0,15406 nm para a radiação 

CuK); β é a FWHM (Full Width at Half Maximum – largura a meia altura), do pico de 

difração sob consideração (rad); θ é o ângulo de difração (°). Foi escolhido pico de difração 

referente ao plano (002) para o cálculo do tamanho do cristalito, uma vez que este é o pico 

mais definido e isolado e dos demais (Pang, & Bao, 2003).                                                                                              

   
     

      
                                      (3) 

 

2.5.2. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier foi realizada em 

um Espectromêtro FTIR modelo Vertex 70 do fabricante Brucker Optics com 64 scans para 

cada amostra, na região de 400 a 4000 cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

. 
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2.5.3. Análise térmica 

As analises térmicas foram realizadas no aparelho SDT Q600 V20.9 Build 20 da 

TA Instruments utilizando aproximadamente 5 mg de amostras com razão de aquecimento de 

10 °C min
-1

 em atmosfera de Argônio com fluxo de 100,0 mL min
-1

, em porta amostra de 

alumina na faixa de temperatura de 25 °C a 1000 °C. 

2.5.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada utilizando 

usando um microscópio eletrônico de varredura com fonte de elétrons por emissão de campo 

FEG (Field Emission Gun), QUANTA FEI 250 e o acoplado ao EDS (Espectroscopia de 

Energia Dispersiva). 

2.6.  TESTE ANTIBACTERIANO 

2.6.1. Cepas Bacterianas 

As cepas bacterianas utilizadas foram das espécies Staphylococcus aureus (ATCC 

25923) e Escherichia coli (ATCC 25922) as quais pertencem ao acervo de microrganismos do 

Laboratório de Pesquisa em Microbiologia da UFPI (LPM).  

2.6.2. Preparo do Inoculo 

A partir das culturas bacterianas mantidas em ágar nutriente a 4 ºC, transferiu-se 

uma colônia bacteriana para um tubo falcon contendo 3,0 mL do meio Brain Heart Infusion 

Broth a 3% (BHI), seguido de incubação a 37 ºC por 24h. A partir desta cultura em BHI 



 

 

45 

preparou-se uma suspensão bacteriana padronizada para uma densidade equivalente a 0,5 na 

escala Mac Farland, aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias 

- UFC). Procedeu-se, então, à diluição desta suspensão a 1,5 X 10
4
 UFC/mL para S. aureus e 

E.coli em salina fisiológica. 

2.6.3. Teste do Contato Direto 

O teste antimicrobiano foi realizado por contato direto, segundo a metodologia de 

Zheng e Zhu (2003), tendo como resultado a contagem de unidade formadora de colônias 

(UFC). Para a realização do teste a suspensão bacteriana padronizada foi submetida a 

diluições seriada decimais até obtenção da diluição 10
-4

 (1,5 X 10
4
 UFC/mL). Em seguida, 

2000 μL desta suspensão diluída foram transferidas para um tubo tipo falcon esterilizado, ao 

qual foi adicionado 2000 μg do biomaterial. Para determinação do efeito inibitório, 100 μL 

desta suspensão foram transferidos para placas de Petri contendo o meio ágar Blood Agar 

Base (Columbia) e semeadas com o auxílio de uma alça de Drigalsky pelo método spread 

plate. As placas foram incubadas na estufa microbiológica por 24h a 37 ºC, em seguida foi 

feita a contagem das unidades formadoras de colônia (UFC). O teste foi realizado em 

triplicata para cada uma das concentrações testadas. No controle positivo os produtos foram 

substituídos por uma solução salina (2000μL) para posterior comparação com as soluções 

com os produtos testados.  

O efeito inibitório produzido por cada solução-teste foi calculado de acordo com a 

seguinte equação:  

                                  %100
1

21 x
N

NN 
                                         (4) 
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Onde ƞ é definido como o efeito inibitório, N1 é a média aritmética das unidades 

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

de colônia de cada uma das soluções testadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA HIDROXIAPATITA E DAS HIDROXIAPATITAS 

DOPADAS 

3.1.1. Difratometria de Raios X 

Os difratogramas da HAp sintetizada e dopada com diferentes proporções de Ce
3+

 

estão apresentados na Figura 1 e 2. Na Figura 1, observa-se através dos difratograma que o 

material é cristalino e não apresenta fases intermediárias. O difratograma obtido 

experimentalmente foi comparado com os resultados da literatura, os picos foram  indexados 

a ficha cristalográfica JCPDS 001-1008. 

Dentre os planos cristalinos observados destacou-se os planos (002), (211), (202), 

(310), (203) e (213) localizados em 2θ iguais a 25,90º, 31,90º, 34,20º, 39,79º, 46,70º, 49,60º. 

As presenças destes planos indicam a existência da fase hidroxiapatita. 

 

Figura 1 - DRX da hidroxiapatita (HAp) sintetizada pelo método de co-precipitação 
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A Tabela 1 que traz a comparação dos picos experimentais com os picos da ficha 

cristalográfica 001-1008, e mostra que as posições dos picos da HAp sintetizada estão 

coerentes com os valores encontrados na ficha cristalográfica do material, apresentando 

algumas pequenas variações na posição dos picos, isto demonstra que o material foi 

sintetizado com sucesso. 

 

Tabela 1 - Comparação entre as posições dos picos (2θ) da ficha cristalográfica de referência 

e da HAp sintetizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na Figura 2, estão dispostos os dados da HAp e das hidroxiapatitas dopadas com 

cério nas porcentagens de 1,75% (HAp-Ce-1,75), 2,5% (HAp-Ce-2,5) e 5,0% (HAp-Ce-5).  

 

 

 

  

Número Ficha JCPDS 001-1008 HAp 

1 25,88 25,90 

2 28,68 28,26 

3 32,05 31,90 

4 34,19 34,20 

5 39,67 39,79 

6 46,78 46,70 

7 49,49 49,60 

8 53,54 53,28 
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Figura 2 - DRX da HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-5 

 

As amostras dopadas apresentaram pequenas alterações de cristalinidade quando 

comparado com HAp. Acredita-se que a adição de pequenas quantidades de íons cério na rede 

da HAp contribuiu para os deslocamentos dos picos e também tenham causado alterações na 

cristalinidade dos materiais, como pode ser observado na Figura 2. Isso pode ser atribuído às 

diferenças de carga entre Ca
2 + 

e íons Ce
3+

, pequenas quantidades de íons de Ce
3+

 substituindo 

de pequenas quantidades de íons Ca
2+

 pode resultar em uma melhor a estequiometria e 

consequentemente melhora a cristalinidade (Kaygili et al., 2014). A Tabela 2 mostra o valor 

do tamanho médio dos cristais que foram calculados pela equação de Debay- Scherrer. 

 

Tabela 2 - Valores do tamanho médio dos cristalitos sintetizados 

Amostra Largura da linha 

FWHM (°) 

Tamanho do cristalito 

(nm) 

HAp 0,314 25,870 

HAp-Ce-1,75 0,275 29,587 

HAp-Ce-2,5 0,275 29,583 

HAp-Ce-5 0,236 34,506 

FWHM = full width at half maximum 

Fonte: Autoria própria 
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Pode observar-se que a adição de Ce
3+

 causou mudanças nos tamanhos dos 

cristalitos. Os tamanhos variaram de 25,870 nm da HAp à 34,506 nm da HAp 5%. Essa 

variação no tamanho pode ser atribuída a diferença no tamanho e a quantidade adicionada de 

íons Ce3+ na estrutura da HAp, uma vez que o raio iônico do Ce
3+

 (0,107 nm) é um pouco 

maior do que do Ca
2+

 (0,100 nm) (Kaygili et al., 2014). 

3.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Na Figura 3 é mostrado os espectros na região do infravermelho da HAp e da 

HAp dopada em diferentes concentrações, os espectros demostram a formação da fase HAp. E 

a Tabela 3 trazem o resumo dos valores dos números de ondas e as principais bandas 

presentes nestes espectros da HAp.  

 

Figura 3 - FTIR da HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5 e HAp-Ce-5 
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O espectro da HAp mostra as bandas em 565 cm
-1

 e 472 cm
-1

 que correspondem 

as vibrações de deformações assimétricas do grupamento HPO4
2-

 (P-O-(H)). A banda em 

torno de 603 cm
-1

 é referente a deformação assimétrica P-O do grupo PO4
3-

 e em 631 cm
-1

 a 

banda referente a deformação do OH da hidroxila. A banda na região de 875 apresenta o 

estiramento do grupamento P – O (H). As bandas em 1100 cm
-1

 e 1036 cm
-1

 correspondem a 

vibração de estiramento assimétrico do grupo PO4
3-

. A banda em 1640 cm
-1

 e 3444 cm
-1

 

correspondem a deformação e ao estiramento, respectivamente, do grupo hidroxila da água e a 

3570 cm
-1

 corresponde ao estiramento O-H da hidroxila da estrutura da hidroxiapatita 

(Agrawal et al., 2011; Gopi et. al, 2014).  

As análises FTIR das HAp dopadas indicam que não houve diferença significativa 

entre os espectros, mostrando estruturas semelhantes às da HAp não dopada, revelando que 

mesmo com a dopagem a fase hidroxiapatita foi formada (Sun et al, 2014).  

 

Tabela 3 - Atribuição das bandas de FTIR presentes nos espectros da HAp 

Banda HAp (cm
-1

) 

ʋ O – H grupo hidroxila 3570 

ʋ O – H de H2O 3444 

δ O – H de H2O 1640 

ʋ assimétrico P – O do 

grupo PO4
3-

 
1100 e 1036 

ʋ P – O(H) 

do grupo HPO4
2-

 
875 

δ O– H do grupo OH
-
 631 

δ P – O do grupo PO4
3-

 603 

δ P – O do grupo 

HPO4
2-

 
566 e 472 

Fonte: Autoria própria 
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3.1.3. Análise térmica 

A análise termogravimetrica (TG) e a calorimetria diferencial exploratória foram 

realizadas com a finalidade de mostrar a estabilidade da HAp pura e dos materiais dopados 

frente ao aquecimento. As curvas TG e DSC da HAp estão apresentadas nas Figuras 4. 

Figura 4 - Curva (TG) e DSC da hidroxiapatita 

 

 

A curva TG da HAp, mostra a perda de massa contínua até aproximadamente a 

200ºC, com a saída de 2,7% de perda de massa, e perda de cerca de 1,1% próximo aos 100 ºC. 

Esse evento está ligado basicamente a liberação de água fisicamente adsorvida na superfície.  

A perda em torno de 1,6% indica a liberação de água também adsorvida na superfície, porém, 

localizada em sítios mais internos. Acima desta temperatura ainda observamos um outro 

evento de perda de massa que ocorre na faixa de temperatura de 200 ºC até 550 ºC, com uma 

perda de 2,2% em massa referente a remoção de água quimicamente adsorvida. Entre as 

temperaturas de 575 ºC e 1000 ºC, valor da temperatura final do experimento, ocorre a 

condensação de grupos hidroxilas presentes na superfície da HAp, Ca10(OH)2(PO4)6, tornando 

o material em um fosfato menos hidratado e apresenta uma perda de massa de 2,6%. A curva 

de calorimetria exploratória diferencial, mostra uma banda larga exotérmica dominante pode 
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que corresponde a um rearranjo estrutural na rede cristalina da hidroxiapatita (Giselle, 2013; 

Liao et al., 1999). 

Segundo Adolfsson, Nygren & Hermansson (1999) acima da temperatura de 

1000°C ocorre um evento de perda de massa relacionado a decomposição da HAp e por 

consequência a perda de grupos OH. As etapas de perdas estão mostradas a seguir: 

Ca10(PO4)6(OH)2 → Ca10(PO4)6(OH)2-2xOx + xH2O (até 1000°C)                             (5) 

Ca10(PO4)6(OH)2-2xOx → 3Ca3(PO4)2 + CaO + (1-x)H2O (acima de 1200°C)          (6) 

As HAps dopadas apresentaram uma maior perda de massa percentual, essa perda 

pode justificada devido à liberação de íon OH através da condensação como H2O. Essa perda 

é crescente em relação ao aumento da concentração de cério, indicando que as pequenas 

quantidades de íons Ce
3+

 contribuíram para a hidratação do material, as curvas TG dos 

materiais puros e dopados estão na Figura 5. 

 

Figura 5 - TG da HAp, HAp HAp-Ce-75, HAp-Ce-2,5 e HAp-Ce-5 

 

 

0 200 400 600 800 1000

90

92

94

96

98

100

HAp-Ce-5

HApCe-1,75

HAp-Ce-2,5

M
as

sa
 (

%
)

Temperatura (C)

HAp



 

 

54 

Os valores de perda de massa no intervalo até 1000 °C estão na Tabela 4. A 

quantidade de massa perdida nas amostras dopadas foi maior que na HAp. 

 

Tabela 4 – Perda de massa da HAp, HAp HAp-Ce-75, HAp-Ce-2,5 e HAp-Ce-5 

Amostra Perda de massa % 

HAp 7,5 

HAp- Ce-1,75 8,4 

HAp- Ce-2,5 9,16 

HAp- Ce-5 9,94 

                         Fonte: Autoria própria 

3.1.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

A microscopia eletrônica de varredura foi usada com o intuito de verificar a 

morfologia das amostras, a Figura 6 mostra a micrografia e alguns dos pontos utilizados para 

a análise de EDS das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2, e HAp-Ce-5, respectivamente.  

A imagem obtida para a amostra de HAp mostrado na Figura 6 mostra a formação 

aglomerados de partículas não – uniformes e com superfície irregular. As amostras dopadas 

também apresentam e formação de aglomerados de partículas não regulares, porém, observa-

se que morfologia variou com a adição de cério, onde a superfície do material se torna mais 

regular a medida que se adiciona o cério (Kaygili et al., 2014). Nota-se também o aumento no 

tamanho dos aglomerados das amostras dopadas, esse aumento é mais significativo quando se 

compara as imagens da HAp com HAp-Ce-5%. Essas informações corroboram com os dados 

estruturais/cristalinos fornecidas pelo DRX, onde acredita-se que a incorporação de Ce
3+

 na 

causou uma alteração na cristalinidade das partículas bem como com os resultados de 
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tamanho de cristalito descritos na Tabela 2, como foi discorrido na sessão sobre as 

informações obtidas pelo DRX. 

 

Figura 6- Imagens obtidas através do MEV e das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5 e 

HAp-Ce-5 

 

 

 

A análise por EDS é uma ferramenta muito importante do MEV para a 

caracterização de materiais, pois permite identificar a composição qualitativa e semi - 

quantitativa das amostras, em pontos específicos da imagem (Duarte et al., 2003). A Figura 7 

reuni os EDS das amostras, e confirmam a presença de cálcio, cério, fósforo e oxigênio nos 

        HAp-Ce-2,5                                                                   HAp-Ce-5 

             HAp                                                                            HAp-Ce-1,75 



 

 

56 

materiais sintetizados. Além disso, os EDS das amostras dopadas mostram a presença de cério 

o que leva a confirmação da dopagem. 

 

Figura 7 – Os resultados do EDS das amostras: HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-

5 

. 

3.1.5.   Teste antibacteriano 

As atividades antibacterianas da HAp e da HAps dopadas contra a bactéria S. 

aureus (ATCC 25923) estão na Figura 8, onde é possível notar um aumento na atividade 

antibacteriana dos materiais dopados quando comparados a HAp.  Dentre os materiais 

dopados o HAp-Ce-2,5% apresentou menor atividade com 22,16% de efeito inibitório, porém 

é um valor bem próximo da HAp-Ce- 1,75 que apresentou 23,32. A HAp-Ce -5% teve o 

5µm 

10µm 
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maior efeito inibitório sobre a S.aureus. A Figura 9 mostra as placas com os resultados 

obtidos. 

 

Figura 8 - Efeito inibitório das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-5 sobre 

cepas padrão de S. aureus (ATCC 25923) 

 
. Fonte: Autoria própria 

 

Figura 9 - Efeito inibitório das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-5 sobre 

cepas padrão de S. aureus (ATCC 25923) 
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Os resultados de inibição de crescimento bacteriano dos materiais contra a 

bactéria Gram – negativa, E. coli (ATCC 25922), estão apresentados nas Figuras 10 e Figuras 

11. O efeito inibitório passou de 6,45% da HAp para 48,3% da HAp-Ce-5, ou seja, a dopagem 

com 5 de cério melhorou em 41,85% o efeito antibacteriano da hidroxiapatita. Entre os 

materiais dopados a HAp-Ce-2,5 apresentou os menores resultados de inibição bacteriana. 

Analisando as curvas TG nas temperaturas acima de 700, correspondente a condensação dos 

grupos OH
-
, observamos que a HAp-Ce-2,5 perde cerca de 1,91% de massa, uma quantidade 

maior do HAp-Ce-1,75 e HAp-Ce-5 que perderam cerca de 1,63 e 1,76%, respectivamente, 

indicando uma maior perda de H
+
 dos grupos OH

-
 na amostra dopada com 2,5% de cério. 

Essas diferentes perdas podem indicar que a substituição pelo íon Ce
3+

 pode estar ocorrendo 

não somente nos sítios do cálcio como também nos sítios H
+
, onde a amostra HAp-Ce-2,5 

pode ter uma menor quantidade de cério substituindo o H
+
 que as demais amostras dopadas, o 

que pode está resultando na diferença de atividade antibacteriana. 

 

Figura 10 - Efeito inibitório das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-5 

sobre cepas padrão de E. coli (ATCC 25922). 

 
                 Fonte: Autoria própria 
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Figura 11 - Efeito inibitório das amostras HAp, HAp-Ce-1,75, HAp-Ce-2,5, e HAp-Ce-5 

sobre cepas padrão de E. coli (ATCC 25922) 

 

 

A HAp apresentou o resultado de efeito antibacteriano de 2,62 % para S. aureus 

(ATCC 25923) e 6,45 % para E. coli (ATCC 25922).  Uma sugestão sobre a interação que 

ocorre entre a HAp pura e a bactéria, é que pode estar ocorrendo ligações de hidrogênio entre 

os grupos hidroxilas da HAp e a parede celular das bactérias. Ao ocorrer a ligação de 

hidrogênio, o crescimento das paredes celulares das bactérias pode estar sendo interrompido, 

assim, as bactérias têm o seu desenvolvimento comprometido. Entretanto, a pouca quantidade 

de grupos hidroxila na estrutura da HAp, Ca10(PO4)6(OH)2, não confere ao material 

propriedades antimicrobianas para ser ter uma eficácia de 100% (Voet, 2006). 

Já para os metais, os mecanismos da atividade antibacteriana de metais  ainda não 

estão completamente esclarecidos, Díaz-visurraga e colaboradores (2011) sugere três 

mecanismos hipotéticos que são os mais aceitos e relatados na literatura: (1) absorção de íons 
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metálicos (translocação e internalização de partícula) para as células , seguido por redução de 

ATP intracelular e interrupção da replicação de DNA, (2) a geração de EROs (espécies 

reativas de oxigênio) a partir de íons metálicos, com subsequentes danos oxidativos em suas 

estruturas celulares e (3) acumulação de dissolução dos íons metálicos na membrana 

bacteriana causando alterações na sua permeabilidade (liberação progressiva de 

lipopolissacarídeos, proteínas da membrana) pela dissipação da força motriz de prótons. 

Ciobanu e colaboradores (2015), estudando a atividade antimicrobiana da 

hidroxiapatita dopada com cério (contendo íons Ce
4+

 e Ce
3+

) encontraram significativa 

atividade contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus, pelo método de difusão de disco. 

No trabalho a hidroxiapatita substituída com 10 % de cério mostrou uma redução microbiana 

de 31,38% para E. coli e 29,01% para S. aureus. Os resultados expostos nas Figuras 8 e 9 

demonstram que a atividade apresentada pelo material dopado com 5% de cério é superior ao 

do artigo citado, além de apresentar uma maior resposta contra a S. aureus. Confirmando que 

o cério, além de suas propriedades osteogênicas, pode melhorar a atividade antimicrobiana da 

HAp quando substituído em sua estrutura. 

Ouyang e colaboradores (2009) e Babenko e colaboradores (2012) justificaram 

que a menor resposta de inibição do Ce
+3

 foi para E. coli e pode estar relacionado ao fato de a 

estrutura da parede da célula das bactérias gram-negativas são mais complexas do que as da 

gram-positivas, porque há uma camada além da camada de peptidoglicano chamada de 

membrana externa, que é composta principalmente de fosfolipídios e lipopolissacáridos. Uma 

das funções da membrana externa de seria proteger a célula bacteriana.  

As infecções nos implantes estão geralmente causadas pela bactéria gram-positiva 

S. aureus.  Um levantamento descrito por Trampuz e Zimmerli mostrou que cerca de 30% dos 

casos de infecções relacionadas a implantes, foram causadas por S. aureus. A mesma é 

responsável por infecções em tecidos moles, em regiões osteoarticular. Diante disso aumento 
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do efeito inibitório em 42,86% contra S. aureus, relacionado ao material HAp-Ce- 5% se 

torna relevante. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAS COM CLOREXIDINA 

3.2.1. Adsorção 

Partindo dos resultados antibacterianos obtidos com a hidroxiapatita dopada com 

cério escolheu-se o material que apresentou o maior resultado de atividade antibacteriana que 

foi a hidroxiapatita dopada com 5% de cério para os ensaios de incorporação da clorexidina. 

Além da HApCe 5% fez-se a incorporação da CHX na hidroxiapatita pura para comparação. 

A CHX foi incorporada nos materiais pela interface sólido – líquido, a fim de potencializar o 

efeito antibacteriano dos mesmos. As concentrações de cloxeridina foram escolhidas tomando 

como base o trabalho de Santos (2015), que utilizou a CHX em um intervalo de 0,2% à 20%, 

então escolheu-se um intervalo com menores concentrações variando entre 0,16 a 1 %. A 

curva de adsorção mostrada na Figura 12, traz resultados para a HAp e HAp Ce 5% nas 

diferentes concentrações de clorexidina. 

Figura 12 - Isotermas de adsorção da HApCHX na HAp  e na HApCe0,5 %. 

 
                     Fonte:Autoria própria. 
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A curva apresenta os valores de CHX incorporados, a qual podemos analisar que a 

HAp adsorveu mais clorexidina que a HApCe 5%. Os dois materiais apresentam valores de 

adsorção próximos para as concentrações iniciais de CHX 0,16% (CHX1) e CHX 0,4% 

(CHX2) porém se distanciam no ponto CHX 1% onde a HAp adsorve 68,3% a mais em 

relação a HApCe5%. As Tabelas 5 e 6 mostram os valores da adsorção.  

 

Tabela 5 - Resultados da incorporação da Clorexidina na HAp 

Biocompósito 

Teórico em 

solução 

inicial 

% 

Porcentagem 

adsorvida 

% HAp 

Quantidade 

adsorvida 

mg∕g HAp 

HAp/CHX 1  0,16 0,1131 35,8 

HAp/CHX 2  0,4 0,2264 71,52 

HAp/CHX 3 1 0,4770 158,9 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 6 - Resultados da incorporação da Clorexidina na HApCe/CHX 

Biocompósito 

Teórico em 

solução 

inicial 

% 

Porcentagem 

adsorvida 

% cério 

Quantidade 

adsorvida 

mg∕g cério 

HApCe/CHX 1 0,16 0,0966 28,6 

HApCe/CHX 2 0,4 0,2073 64,0 

HApCe/CHX 3 1 0,3154 89,7 

Fonte: Autoria própria. 

 

  

Estes dados demonstram que a HAp dopada com cério interferiu na capacidade de 

adsorção da hidroxiapatita. 

3.2.2. Difratometria de Raios X 

Os biocompósitos obtidos foram caracterizados por difração de raios X, e os 

diratogramas das amostras HAp/CHX 1 e HApCe/CHX 1 foram comparados com o perfil da 
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HAp sintetizada. A Figura 13 mostra o DRXs da hidroxiapatita pura, HAp/CHX 1 e 

HApCe/CHX 1. 

Os difratogramas dos biocompósitos se apresentaram os mesmos planos presentes 

no perfil da HAp pura, apresentando apenas um deslocamento dos planos pertencentes a 

amostra HApCe/CHX 1 referente a incorporação do metal. Isso pode nos revelar que a 

incorporação do fármaco não se deu a nível estrutural da molécula, permanecendo a mesma 

estrutura do material de origem. Acerca da cristalinidade, a comparação dos difratogramas da 

HAp pura e dos biocompósitos mostra que há uma pequena variação da cristalinidade entre os 

materiais. Indicando que a incorporação da CHX na HAp pode trazer uma diminuição da 

cristalinidade da HAp. 

 

Figura 13 – DRX da hidroxiapatita pura (HAp), HAp/CHX 1 e  HApCe/CHX 1 

 

3.2.3. Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Os espectros da HAp pura e dos biocompósitos HAp/CHX em diferentes 

concentrações de CHX são mostrados na Figura 14 e 15. 



 

 

64 

Figura 14 - FTIR dos biocompósitos HAp/CHX nas diferentes concentrações 

 

 

Na figura 14 nota-se que os biocompósitos HAp/CHX apresentam bandas 

características da hidroxiapatatita e da clorexidina onde as bandas que correspondem a CHX 

tornam-se mais evidentes a medida que se aumenta a concentração do antisséptico. Os 

espectros da HAp-Ce-5 e dos materiais HApCe/CHX estão na Figura 15, pode-se observar 

que todas as bandas presentes na estrutura da HAp-Ce-5% continuam presentes nos materiais 

onde a clorexidina foi incorporada, porém apresentam pequenas alterações de intensidade de 

bandas, como por exemplo o alargamento da banda na região de 1654 a 1348 cm
-1

 

corresponde ao de grupos –NH da CHX incorporada na estrutura. Ambas as figuras mostram 

que os materiais obtidos apresentam as mesmas bandas com pequenas variações de 

intensidade. 
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Figura 15 - FTIR dos biocompósitos HApCe/CHX nas diferentes concentrações 

 

            

Podemos destacar a banda na região de 1100 cm
-1

 que corresponde a deformação 

assimétrica dos grupos fosfatos. Outra banda característica da HAp aparece na região entre 

631 e 875 cm
-1

, que são provenientes da deformação da hidroxila OH e do estiramento do 

grupamento P-OH, respectivamente. 

Além das bandas comuns entre os espectros dos materiais HAp e HAp Ce 5% já 

discutidos, algumas modificações são percebidas nos espectros de FTIR dos biocompósitos 

com CHX incorporada. Uma banda discreta aparece na região de 2920 cm
-1

 referente as 

interações dos grupos metilênicos (C – H) provenientes da CHX que foi incorporada com os 

grupos (OH) presentes na HAp. Outra modificação observada é o alargamento da banda na 

região de 1645 a 1348 cm
-1,

 que se deve a deformação angular resultante dos grupos aminos 

incorporados. Percebe-se também a intensificação da banda em 825 cm
-1

 referentes a 

deformação angular fora do grupo C-H dos anéis aromáticos presentes na estrutura da CHX.          

Nota-se que, para todos biocompositos, à medida que a concentração de CHX aumenta 

regiões específicas dos espectros vão intensificando. 
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3.2.4. Análise térmica 

As curvas de TG das amostras que obtiveram 100% de inibição bacteriana para 

concentrações mínimas, estão na Figura 16. 

 

Figura 16 - TG das amostras HAp, HAp/CHX2 e HApCe/CHX 

 
 

Ao analisarmos a Figura 16 podemos pode-se observar que as amostras HApCe 

∕CHX1 e   HAp ∕CHX 2   apresentaram, respectivamente, perdas de 5,42% e 12,1% no 

intervalo de temperaturas até 200 ºC, essa perda corresponde a saída de água juntamente com 

os grupos orgânicos mais voláteis da clorexidina visto que a HAp a apresentou uma perda de 

2,7% correspondente apenas a saída de água. Em um segundo evento na faixa de temperatura 

200 a 400 ºC a HAp ∕CHX 2 perde 6,12% enquanto a HAp Ce ∕CHX 1 perde 2,7% esse evento 

pode ser atribuído a saída de compostos pertencentes a CHX. O terceiro evento ocorre pela 

decomposição da CHX que ainda se encontra no biocomposito, que ocorre entre 400 e 600 ºC, 

correspondendo a uma perda de 2,7% para HAp ∕CHX 2 e 1,05% para HAp Ce ∕CHX 1. O 

quarto evento atribui-se a condensação dos grupos hidroxilas, com a saída de água da HAp 
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que ocorre de 714 até 900 ºC onde o material HAp Ce ∕CHX1 perde 1,42 e o HAp ∕CHX 2 

uma perda de 2,4 %. A Tabela 7 mostra os valores de perda de massa no intervalo até 1000 °C 

para as amostras HAp Ce ∕CHX1 e   HAp ∕CHX2. 

 

Tabela 7 - TG da HAp pura e da HAp dopada com cério 0,5% 1,75% e 5 

 

Amostra 

 

Perda de massa % 

HAp 7,5 

HAp- Ce ∕CHX1 10,9 

HAp ∕CHX 2 17,8 

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir dos resultados mostrados pode-se verificar que além dos eventos de 

degradação dos grupos orgânicos, as amostras contendo clorexidina apresentaram uma maior 

perda de massa percentual, que pode estar relacionado com fato desses materiais estarem mais 

hidratados do que a HAp. 

3.2.5.   Teste antibacteriano 

  Os resultados de incorporação de CHX indicam que HAp/CHX 1 adsorveu mais 

clorexidina que a HAp Ce /CHX 1 porém apresentou um resultado melhor para a atividade 

antibacteriana. Os resultados dos testes da atividade antimicrobiana estão na Tabela 8.  

A HAp/CHX1 mostrou uma redução de 67,35 % para S. aureus e 51,27 % para E. 

coli, esse biocomposito apresentou um resultado de 0,113% de clorexidina incorporada.  Por 

outro lado, a HApCe/CHX 1 apresentou um efeito inibitório de 100 % contra os 

microrganismos testados com apenas 0,096% de clorexidina incorporada, indicando que o 
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metal pode ter atuado sinergicamente com o antisséptico e melhorado essa característica 

biológica. 

Tabela 8 - Efeito inibitório dos biocompositos sobre cepas padrão de S. aureus (ATCC 25923) 

e E. coli (ATCC 25922) 

 

  

Fonte: Autoria própria 

 

Os biocompósitos de hidroxiapatita pura apresentaram 100% de inibição a partir 

da concentração 2 que tem de 0,226% de CHX incorporada. Figuras 17 e 18 apresentam as 

placas com os resultados obtidos para as bactérias S. aureus (ATCC 25923) e  E. coli (ATCC 

25922) respectivamente. 

Duas hipóteses podem ser levantadas diante do fato que a HApCe/CHX1 

apresentar uma maior atividade antimicrobiana. Uma é que esse acontecimento pode estar 

relacionado a combinação dos efeitos antimicrobianos da clorexidina e do metal cério, já 

discutidos. E a outra é de que o metal possa estar contribuindo para a liberação de clorexidina. 

Amostras 

 

Efeito Inibitório (%) 

 

S. aureus 

(ATCC 25923) 
E. coli 

(ATCC 25922) 

 

HAp/CHX 1 

HAp/CHX 2 

 

67,35 ±4,34 

100,00 ±0,00 

 

51,27±3,68 

100,00 ±0,00 

HAp/CHX   3 100,00 ±0,00 100,00±0,00 

HApCe/CHX 1 

HAp Ce/CHX 2 

HAp Ce/CHX 3 

100,00 ±0,00 

100,00 ±0,00 

100,00 ±0,00 

100,00±0,00 

100,00±0,00 

100,00±0,00 
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Figura 17 - Efeito inibitório dos materiais HAp/CHX1, HAp/CHX2 e HApCe/CHX1 sobre 

cepas padrão de S. aureus (ATCC 25923) 

 

 

Figura 18- Efeito inibitório dos materiais HAp/CHX1, HAp/CHX2 e  HApCe/CHX1 sobre 

cepas padrão de E. coli (ATCC 25922) 
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3.2.6. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) 

A Figura 19 mostra a morfologia da   HAp ∕CHX 2  e HAp Ce ∕CHX 1 juntamente 

com os respectivos EDS. A HAp ∕CHX 2  semelhantemente a HAp apresenta uma morfologia 

de aglomerados característicos, os aglomerados estão dispersos em tamanhos vaiados (Ahmed 

et al., 2014). As partículas HApCe ∕ CHX1 se organizam de maneira mais uniforme, 

apresentando superfícies mais lisas e bem definidas assim como a hidroxiapatida dopada com 

5% de cério. 

 

 

Figura 19 - Imagens obtidas através do MEV e das amostras: hidroxiapatita HAp ∕CHX2 e 

HApCe ∕ CHX1 
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Percebe-se que os biocompósitos mantiveram as características morfológicas dos 

materiais de partida, HAp e HApCe, nas concentrações mostradas. Adicionalmete tem-se o 

EDS de ambas as amostras que mostram composição química dos elementos presentes nas 

amostras. 
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4. CONCLUSÃO 

O estudo da incorporação do íon metálico Ce
3+

 na estrutura da HAp mostrou-se 

favorável a junção de um biomaterial com um metal com propriedades antibacterianas. A 

caracterização dos materiais através das técnicas DRX, FTIR, e TG confirmam a síntese da 

HAp e a incorporação do metal no material, mostrando que a incorporação do metal não 

alterou a estrutura da HAp. As imagens do MEV mostraram que amostras dopadas que 

apresentam morfologia irregular arredondada e formação de aglomerados de partículas e o 

EDS confirmou a incorporação do metal no material. Testes antibacterianos de contato direto 

contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli mostraram a eficácia dos materiais 

sintetizados onde os materiais dopados apresentaram melhores resultados de inibição 

mostrando que o Ce
3+

 presente na proporção de 5%, melhorou a atividade inibitória quando 

comparado ao material não dopado. 

A análise das caracterizações mostrou que a incorporação da CHX ocorreu sem 

proporcionar alteração na estrutura da HAp e HApCe. O estudo das isotermas de adsorção 

mostraram uma redução na adsorção do fármaco nos materiais dopados com cério. Os testes 

antibacterianos frente S. aureus e E. coli mostraram que HApCe apresentou resultados de 

100% de inibição contra as duas bactérias com 0,096% de CHX incorporada. Já HAp 

apresentou 100% de inibição com 0,226% de clorexidina incorporada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho possui como objetivo sintetizar HAp dopada com cério pelo método de co-

precipitação, buscando avaliar sua atividade antibacteriana e incorporar clorexidina na HAp 

dopada para potencializar essa atividade. Com isso, considera-se que este objetivo tenha sido 

atingido pois a síntese do material foi confirmado pela analises dos resultados das 

caracterizações e suas propriedades biológicas foram avaliadas.  

O Capitulo1 apresentou uma revisão bibliográfica e tecnológica, que teve como objetivo 

reunindo informações sobre hidroxiapatita dopada com metais e combinada à antissépticos, 

porém não foram encontradas publicações que contemplasse o tema. Diante disso fez-se o 

estudo sobre hidroxiapatita dopada com metais para aplicações biomédicas, de maneira a 

mostrar as peculiaridades e importância do tema. 

 O processo síntese dos materiais e suas características foram discutidas no Capitulo 3, que 

demonstrou a possibilidade de sintetizar a hidroxiapatita dopada com cério como também a 

possibilidade de se incorporar um fármaco amplamente utilizado nas áreas odontológica e 

medica, como agente antimicrobiano na prevenção e tratamento de infecções de enxertos 

ósseos e implantes. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Testar o biomaterial contra os microrganismos da cavidade oral; 

 Estudar a liberação da CHX;  

 Determinar a concentração mínima inibitória;  

 Desenvolver prótese com o biomaterial 

 Produzir novos biomateriais a partir da HApCe com moléculas biologicamente ativas; 

 

 


