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Palavras-chave 

 

Vidro bioativo, diópsido, fosfato de tricálcio, hMSCs 

Resumo 

 

 

Os vidros bioativos constituem um material apropriado para o 

preenchimento de defeitos ósseos, como alternativa a enxertos autólogos, uma 

vez que, quando expostos a fluidos fisiológicos promovem a formação de uma 

ligação com o tecido ósseo sob a forma de uma camada de hidroxiapatite 

carbonatada. No presente trabalho caracterizaram-se vidros bioativos sem 

conteúdo alcalino, cuja composição incide no sistema binário de diópsido 

(CaMgSi2O6) e fosfato de tricálcio (3CaO·P2O5), em função da sua 

molhabilidade, carga superficial, perfil de degradação, carácter bioativo em 

fluido fisiológico simulado e do seu comportamento in vitro em contacto com 

células estaminais mesenquimais humanas (hMSCs). A medição do ângulo de 

contacto inicial de água sobre os vidros demonstrou o carácter hidrofílico dos 

vidros investigados. A determinação do potencial zeta mostrou que a carga 

superficial dos vidros é negativa, sendo mais negativa na composição Di-70. O 

estudo da biodegradação dos vidros, efetuado através da sua imersão em Tris-

HCl, permitiu concluir que a perda de peso dos vidros foi reduzida. A 

caraterização in vitro em meio acelular foi efetuada através da imersão dos 

vidros numa solução de fluido fisiológico simulado (SBF) e verificou-se que 

estes possuem capacidade de formar uma camada de hidroxiapatite 

carbonatada à sua superfície após 7 dias, detetável por XRD, FTIR e 

SEM/EDS, sugerindo que este conjunto de vidros é potencialmente bioativo, e 

poderá estimular a proliferação e diferenciação celular. A resposta das hMSCs 

em cultura aos vidros bioativos foi avaliada em termos de atividade metabólica, 

morfologia, viabilidade, proliferação e diferenciação osteogénica e conclui-se 

que os biovidros Di-60 e Di-70 poderão constituir um suporte viável para a 

proliferação e diferenciação de hMSCs. 
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Abstract 

 

Bioactive glasses are a viable material to fill bone defects, as an alternative 

to autografts, since they promote the development of a bond with the bone 

tissue as a hydroxycarbonate apatite layer, when exposed to physiological 

fluids. The present work aimed at characterizing alkali-free bioactive glasses in 

the binary system of diopside (CaMgSi2O6)–tricalcium phosphate (3CaO·P2O5) 

regarding their wettability, surface charge, chemical degradation profile, in vitro 

bioactivity and in vitro behavior in contact with human mesenchymal stem cells 

(hMSCs). Contact angle measurements demonstrated the glasses’ hydrophilic 

character. Zeta potential measurements showed that the glasses’ surface 

charge was negative, being Di-70 the most negative one. In order to evaluate 

their biodegradation performance, the glasses were immersed in Tris-HCl and 

their weight loss was measured, being possible to conclude that the weight loss 

was minor. The in vitro bioactivity of glasses has been analyzed by their 

immersion in simulated body fluid (SBF) confirming the presence of a 

hydroxycarbonate apatite layer on top of the glasses after 7 days by means of 

XRD, FTIR e SEM/EDS, suggesting that this series of glasses is potentially 

bioactive and can stimulate cell proliferation and differentiation. hMSCs’ 

response to these bioactive glasses was evaluated in terms of cell metabolic 

activity, morphology, viability, proliferation and osteogenic differentiation, being 

concluded that Di-60 and Di-70 can be a viable support for hMSCs proliferation 

and differentiation. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

 

1.1.  Enquadramento 

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo vascularizado que fornece suporte estrutural e proteção 

aos restantes sistemas e órgãos do organismo, e serve de armazenamento de iões e medula óssea 

[1–4]. É um tecido que está em constante remodelação para se adaptar às solicitações mecânicas 

impostas e reparar pequenas lesões que possa sofrer. Contudo, se as lesões sofridas forem muito 

extensas formam-se defeitos ósseos de grandes dimensões que requerem a utilização de enxertos de 

tecido ósseo para a sua reparação. Os enxertos autólogos, que contêm elementos essenciais para a 

regeneração óssea (células osteogénicas, fatores de crescimento osteoindutivos e uma matriz que 

suporta a adesão e crescimento ósseo), são recolhidos no próprio indivíduo, minimizando os riscos 

de rejeição. Porém a sua disponibilidade é limitada [5]. As alternativas a estes enxertos incluem os 

aloenxertos e os biomateriais. Os aloenxertos correspondem a enxertos ósseos de indivíduos da 

mesma espécie, mas que são geneticamente diferentes, pelo que apresentam maior risco de rejeição 

e transmissão de doenças [5]. Assim sendo, a aplicação de materiais artificiais para a reparação de 

defeitos ósseos tornou-se um tópico de bastante interesse e procura. Já antes de Cristo, vários 

metais como o bronze e o cobre eram utilizados para a união de fraturas ósseas [6]. Foi este tipo de 

pensamento que persuadiu vários profissionais de saúde a tentar introduzir materiais estranhos no 

tecido ósseo para compensar defeitos ósseos. 

Um biomaterial pode ser definido “como qualquer substância (exceto drogas) ou combinação de 

substâncias, de origem sintética ou natural, que pode ser utilizada durante qualquer período de 

tempo, como um todo ou como parte de um sistema que trata, amplia ou substitui qualquer tecido, 

órgão ou função do organismo” [7–9]. O desempenho e sucesso dos biomateriais estão dependentes 

das interações que se sucedem na sua interface com o organismo, que, por sua vez, estão 

intrinsecamente relacionadas com as propriedades composicionais e morfológicas do material, o 

estado de saúde e atividades diárias do indivíduo no qual o biomaterial é inserido e, claro, da 

biocompatibilidade do material, que pressupõe que a utilização ou implantação de um biomaterial 

não provoca reações adversas, tóxicas ou carcinogénicas ao indivíduo no qual é aplicado [8,9]. 
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Entre os materiais que têm sido utilizados para a reparação óssea incluem-se os materiais 

cerâmicos, metálicos e poliméricos. Uma vez que o tecido ósseo apresenta cerca de 65% de 

hidroxiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) na sua matriz extracelular, os materiais cerâmicos, cuja 

constituição inclui também cálcio e fósforo, são intensivamente investigados para a reparação do 

mesmo [8,9]. 

Os materiais cerâmicos são materiais constituídos por elementos metálicos e não metálicos 

unidos por ligações iónicas e/ou covalentes fortes, que os tornam duros e frágeis [10]. Esta classe 

de materiais apresenta um grande leque de aplicações biomédicas, mas geralmente são utilizados na 

reparação ou substituição de tecidos do sistema esquelético [9]. Os biocerâmicos podem ser 

classificados de acordo com as respostas teciduais incitadas e consequentemente, pelos diferentes 

meios de alcançar a sua adesão ao sistema esquelético em [11]: biocerâmicos quase inertes, 

reabsorvíveis e bioativos. 

Os materiais cerâmicos quase inertes ostentam uma interação reduzida com os tecidos vivos, 

uma vez que são encapsulados com uma camada fibrosa e não aderente, reduzindo assim o 

movimento relativo na interface entre o implante e o tecido [11]. Pelo contrário, os biocerâmicos 

reabsorvíveis ou biodegradáveis são gradualmente dissolvidos após a sua exposição a um fluido 

fisiológico, e são substituídos gradualmente pelo tecido [11]. Os materiais bioativos estabelecem 

uma ligação direta e estável com os tecidos através da formação de uma camada superficial reativa, 

quando expostos a um fluido fisiológico, formando uma interface resistente com o tecido, 

incluindo-se nesta categoria os vidros bioativos e vitrocerâmicos [11]. 

Os biovidros constituem um material viável para o preenchimento de defeitos ósseos, como 

alternativa a enxertos autólogos, devido à formação acelerada de uma camada de hidroxiapatite 

quando expostos a fluido fisiológico [12]. O 45S5 Bioglass
®
 foi o primeiro vidro bioativo 

desenvolvido por Larry Hench, e é preparado através da fusão de uma mistura de SiO2, CaO, Na2O 

e P2O5 [13]. Este apresenta um bom comportamento in vitro e in vivo e é utilizado clinicamente 

como um substituto ósseo [14]. Contudo, esta composição apresenta solubilidade relativamente 

elevada em meio aquoso devido ao seu elevado conteúdo alcalino, a qual afeta o equilíbrio da 

remodelação óssea e acelera o processo de reabsorção óssea [15]. Assim, a hipótese de formular 

composições de vidros bioativos isentas de alcalinos e de avaliar as suas propriedades relevantes do 

ponto de vista das aplicações biomédicas aparece como um desenvolvimento lógico e consequente. 

Os biovidros pertencentes a sistemas baseados no diópsido (CaMgSi2O6) e fosfato de tricálcio 

(3CaO·P2O5) incluem-se nesta categoria, e espera-se que possuam elevado potencial bioativo em 

fluidos fisiológicos e taxas de degradação relativamente mais baixas e apropriadas para o processo 

de regeneração óssea como já reportado para os respetivos materiais vitrocerâmicos [15–18]. 
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1.2.  Objetivos 

Este trabalho teve como principais objetivos o desenvolvimento de composições de vidros 

bioativos no sistema binário de diópsido (CaMgSi2O6) e fosfato de tricálcio (3CaO·P2O5) e a sua 

caracterização, visando encontrar melhores alternativas relativamente ao 45S5 Bioglass®. A 

caracterização dos biovidros focou-se nos seguintes aspetos essenciais: 

 Estrutura; 

 Molhabilidade superficial; 

 Carga superficial; 

 Perfil de degradação numa solução de Tris-HCl; 

 Bioatividade in vitro em fluido fisiológico simulado (SBF, do inglês simulated body 

fluid); 

 Resposta de células estaminais mesenquimais humanas (hMSCs, do inglês human 

mesenchymal stem cells) ao nível da atividade metabólica, morfologia, viabilidade, 

proliferação e diferenciação osteogénica. 

1.3.  Organização do Documento 

Esta dissertação encontra-se repartida em seis capítulos. O presente capítulo apresenta uma 

pequena introdução, que inclui enquadramento do tema e os objetivos do trabalho efetuado. No 

capítulo 2 é exposta uma breve revisão bibliográfica dos conceitos básicos da constituição e 

remodelação do tecido ósseo e dos vidros bioativos em geral, sendo também mencionadas algumas 

características do sistema que irá ser investigado. No capítulo 3 são descritas as matérias-primas e o 

procedimento experimental utilizados para a realização deste trabalho. O capítulo 4 inclui os 

resultados obtidos, assim como a discussão dos mesmos. O capítulo 5 resume as principais 

conclusões retiradas deste trabalho, e algumas sugestões de modificações e adições a este trabalho 

que poderiam ser benéficas no futuro. Segue-se uma lista das referências bibliográficas citadas. Por 

fim, é apresentado um pequeno anexo com um estudo preliminar de deteção de mineralização 

durante a cultura com as hMSCs. 
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2.1.  Tecido Ósseo 

O tecido ósseo é tecido conjuntivo especializado de elevada resistência e rigidez com 

vascularização, capaz de fornecer suporte estrutural, proteção e apoio aos restantes sistemas e 

órgãos do organismo. Estas características mecânicas são concedidas pela deposição de minerais 

como cálcio, fosfato e carbonato, no interior da matriz orgânica. Além disso, este tecido armazena 

a medula óssea, fonte de células indiferenciadas [1–4]. 

Macroscopicamente é possível distinguir o osso esponjoso ou trabecular e o osso cortical ou 

compacto, que diferem entre si em termos de desenvolvimento, remodelação, arquitetura e função 

tecidual [2]. O osso esponjoso é constituído por placas ósseas interligadas – trabéculas – entre as 

quais se observam espaços vazios que geralmente são preenchidos pela medula óssea, que lhe 

conferem um elevado grau de porosidade [2]. O osso compacto é mais denso e apresenta uma série 

de canais preenchidos por vasos sanguíneos [2]. As superfícies ósseas, o periósteo e o endósteo, são 

os locais de crescimento ósseo, devido à impossibilidade de expansão do osso [2]. A função destas 

estruturas é a nutrição do tecido ósseo e o fornecimento de células osteoprogenitoras, que se 

dividem por mitose e diferenciam-se em osteoblastos para a formação e remodelação óssea 

[1,2,19]. O periósteo corresponde à camada mais superficial e o endósteo à mais interna e ambas 

apresentam elevada área superficial [2]. 

A nível microscópico, o tecido ósseo é constituído por matriz óssea (90%) e células ósseas 

(10%), sendo por vezes considerado um material compósito, devido à composição da sua matriz 

extracelular [4], com cerca de 65% de material inorgânico e 35% de material orgânico [2], e uma 

quantidade residual de água. O material inorgânico da matriz consiste essencialmente em 

hidroxiapatite impura – Ca10(PO4)6(OH)2, com pequenas adições de carbonato, citrato, magnésio, 

flúor e estrôncio incorporados na rede cristalina ou adsorvidos à sua superfície [2]. 

As fibras de colagénio (principalmente tipo I, embora existam quantidades vestigiais de 

colagénio tipo III, V e X) representam cerca de 90% da parte orgânica da matriz, também 

designada por osteóide, e os restantes 10% constituem proteínas não-colagenosas: em maior 
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quantidade a osteocalcina, a osteonectina e a sialoproteína, mas também se encontra osteopontina, 

fosfatase alcalina, fibronectina, vitronectina, glicosaminoglicanos entre outras [1,2]. 

Para além da matriz extracelular, existem diversas populações celulares que constituem os 

restantes 10% de volume tecidual, destacando-se os osteoblastos, os osteócitos, as células de 

revestimento e os osteoclastos [1,3]. 

Os osteoblastos sintetizam a matriz orgânica óssea, regulam os fluxos de cálcio e fosfato e 

também participam na mineralização e reabsorção do osso [2]. Estes derivam de células 

osteoprogenitoras, que por ser vez provêm de células estaminais mesenquimais (Figura 1) [1,20]. 

As células estaminais mesenquimais (MSCs, do inglês mesenchymal stem cells) são células adultas 

multipotentes, que podem originar por diferenciação células especializadas de linhas celulares do 

tecido conjuntivo, entre elas, osteócitos, condrócitos e adipócitos, quando são aplicados estímulos 

apropriados [20–24]. 

 

Figura 1 – A linhagem de osteoblastos (adaptado de [20–22]). 

 

Os osteócitos constituem a última diferenciação dos osteoblastos, caracterizando-se pela sua 

imobilização e envolvimento pela matriz óssea mineralizada. Estes são relativamente inativos em 

comparação com os osteoblastos, mas ainda são capazes de produzir matriz óssea. Também são 

responsáveis pela deteção de microfraturas e, consequentemente, pela ativação do processo de 

remodelação óssea [2]. 

As células de revestimento ósseo, ou bone lining cells, são células derivadas de osteoblastos, de 

forma achatada, que evitaram a sua captura pela matriz óssea e cuja função é o controlo do fluxo de 
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minerais entre o tecido ósseo e o fluido extracelular e a coordenação da reabsorção e formação 

óssea [25]. 

Os osteoclastos correspondem a células multinucleadas responsáveis pela reabsorção do osso 

[1]. Estas não derivam das MSCs, como os osteoblastos, mas sim das células estaminais 

hematopoiéticas [1]. 

2.1.1.  Remodelação óssea 

O tecido ósseo possui capacidade de regeneração e remodelação de forma a substituir tecido 

lesado, responder a necessidades metabólicas e para se adaptar às solicitações mecânicas que lhe 

são aplicadas [2,25]. O processo de remodelação abrange uma série de quatro eventos que 

transformam uma superfície em repouso numa zona em remodelação: ativação, reabsorção, 

reversão e formação de tecido ósseo [20] (Figura 2). A fase de ativação consiste no reconhecimento 

da lesão sofrida ou das solicitações mecânicas aplicadas por parte dos osteócitos. Esta ativação irá 

provocar a retração das células de revestimento ósseo e o recrutamento de células osteoclásticas 

através da libertação de citocinas [20]. 

 

Figura 2 – Processo de remodelação óssea (adaptado de [25]). 

 

As células precursoras de osteoclásticos fundem-se originando osteoclastos multinucleados que 

vão iniciar a fase de reabsorção de tecido ósseo, através da desmineralização da matriz óssea, a 

partir de um processo de acidificação da zona a ser absorvida, dissolvendo os cristais de 

hidroxiapatite, e da degradação da parte orgânica do osso por ação de enzimas proteolíticas, 

levando à formação de lacunas [1,20,25]. No final desta etapa, ocorre uma reversão da sequência, 

na qual as células mononucleares preparam a superfície óssea para a formação óssea e recrutam 

células precursoras de osteoblastos, que proliferam e diferenciam [20,25]. A libertação de 

moléculas osteoindutivas durante o processo de reabsorção também contribui para a proliferação e 
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diferenciação de células indiferenciadas em osteoblastos [2,26,27]. Alguns exemplos destas 

moléculas incluem as citocinas, os fatores de crescimento como o fator de crescimento semelhante 

à insulina (IGF), o fator de crescimento transformador β (TGF-β) e as proteínas morfogénicas do 

osso [2,26,27]. 

A formação de tecido ósseo ocorre em duas etapas: produção da matriz óssea e a sua 

mineralização [2,28]. Inicialmente os osteoblastos sintetizam o osteóide que irá funcionar como um 

suporte para a deposição da fase mineral [2]. A deposição mineral ocorre entre as fibras de 

colagénio devido à elevada energia exposta pela conformação que estas moléculas adquirem, que 

atuam como pontos de nucleação da hidroxiapatite e promovem a precipitação de nódulos de 

mineral [4]. 

Quando a superfície óssea é completamente reconstruida, os osteoblastos podem sofrer apoptose 

ou diferenciação terminal em osteócitos ou células de revestimento ósseo, concluindo o processo de 

remodelação [25]. O fim desta sequência também é da responsabilidade dos osteócitos [20,25]. 

2.2.  Vidros bioativos 

Um vidro pode ser definido como um sólido amorfo desprovido de um arranjo atómico 

periódico que apresenta um comportamento de transformação vítrea [29,30], e é constituído por 

iões formadores de rede, iões intermédios e iões modificadores de rede. Os iões formadores de rede 

são catiões com elevada eletronegatividade, que são capazes de formar uma rede vítrea reticulada 

(silício, boro e germânio) [29]. Os iões intermédios são catiões cuja eletronegatividade é 

ligeiramente menor que a dos anteriores, pelo que formam mais ligações iónicas com o oxigénio, 

contudo sozinhos não têm capacidade de criar uma rede vítrea, mas podem substituir parcialmente 

os catiões formadores numa rede, incluindo-se neste grupo o magnésio [29]. Os catiões 

modificadores de rede apresentam eletronegatividade reduzida conduzindo à formação de ligações 

muito iónicas com o oxigénio, e originando a quebra de algumas ligações criadas pelos formadores 

de rede. Incluem-se nesta categoria o cálcio, o sódio e o potássio [29,31]. 

Os vidros silicatados possuem uma estrutura de rede aberta constituída por tetraedros de SiO4, 

ligados entre si por oxigénios presentes em cada vértice de cada tetraedro [31]. Esta estrutura 

facilita a incorporação de iões alcalinos e alcalino-terrosos que irão originar oxigénios não-ligantes 

(NBO, do inglês non-bridging oxigen), aos quais se ligam para assegurar o equilíbrio de cargas 

local [32]. Estas ligações são cruciais para a estabilidade de vidros com baixo conteúdo de sílica 

[31]. Tendo em conta a quantidade de oxigénios ligantes existentes, é habitual designar as unidades 

estruturais de vidros silicatados por Q
n
, sendo que o Q corresponde ao silício e o n representa o 

número de oxigénios ligantes. As espécies Q
4
 correspondem a estrutura tridimensional de 
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tetraedros ligados entre si, na qual não existem NBO. As espécies Q
1
, Q

2
 e Q

3
 representam 

estruturas tetraédricas com 3, 2 e 1 NBO, respetivamente. Os grupos Q
0
 correspondem a unidades 

[SiO4]
4‒

, isto é, tetraedros isolados [31]. 

Algumas composições de vidros são bioativas, isto é, são capazes de estabelecer uma ligação 

com o tecido biológico sob a forma de uma camada superficial que, além de limitar a reatividade 

do implante na sua superfície, cria também um ambiente propício para a osteogénese [11,31,33]. 

No início dos anos 70, Larry Hench desenvolveu o primeiro biovidro, 45S5 Bioglass
®
 [34], cuja 

composição em peso com 45% de SiO2, 6% de P2O5, 24,5% de Na2O e 24,5% de CaO, apresenta 

um grande potencial bioativo e é utilizado clinicamente para a reparação de defeitos ósseos [13,14]. 

Com a finalidade de obter esta composição, Larry Hench desenvolveu uma série de vidros 

constituídos por SiO2, CaO, Na2O e P2O5, utilizando um diagrama de Na2O-CaO-SiO2 [34]. As 

proporções relativas de cada componente determinam se ocorre a ligação ao tecido ósseo, e estão 

apresentadas na Figura 3. As composições compreendidas na região A são bioativas, estabelecendo 

uma ligação com o tecido ósseo [11], e aqui se insere o 45S5 Bioglass
®
. Na região B, os vidros 

comportam-se como materiais quase inertes, devido ao elevado conteúdo de sílica [11]. Os vidros 

incluídos na região C são biodegradáveis e desaparecem dentro de 10 a 30 dias após a implantação 

[11]. A região D apresenta composições que não são tecnicamente viáveis como vidros bioativos, 

não sendo por isso consideradas para implantes [11]. 

 

Figura 3 – Dependência da composição (em percentagem de peso) da ligação ao osso. 

Todos os vidros contêm 6% em peso de P2O5 (adaptado de [9]). 

 

A bioatividade de um biovidro é geralmente estimada através da velocidade de formação da 

camada superficial quando exposto a meios aquosos, sendo este parâmetro dependente da 

composição química do vidro e das suas características estruturais e morfológicas [35]. 
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2.2.1.  Mecanismos de ligação bioativa 

A ligação do vidro ao tecido ósseo é concretizada através de uma sequência de reações na 

superfície do vidro bioativo quando este entra em contacto com fluidos fisiológicos, por ação de 

agentes químicos, biológicos e celulares [34]. 

2.2.1.1.  FORMAÇÃO DA CAMADA DE HIDROXIAPATITE CARBONATADA 

Larry Hench propôs cinco etapas para a formação da camada de apatite num fluido fisiológico 

in vivo ou in vitro (ver Figura 4) [11,36–40]: 

1. Troca rápida de Na
+
, K

+
 e/ou Ca

2+
 com H

+
 ou H3O

+
da solução, criando ligações silanol na 

superfície do vidro. No decorrer desta reação ocorre libertação de OH

 e fosfato, e 

consequentemente, um aumento do pH do meio. Esta etapa apresenta uma dependência 

temporal do tipo t
-1/2 

[11]. 

SiO
‒ 
Na

+
 + H

+
 + OH

‒
 → SiOH

+
 + Na

+
 (aq) + OH

‒ (1) 

2. Ataque da rede de sílica do vidro por parte dos iões OH

 libertados anteriormente, 

quebrando as ligações SiOSi e libertando sílica para a solução sob a forma de Si(OH)4. 

Exibe uma dependência na ordem t
1.0 

[11]. 

SiOSi+ H2O → SiOH + SiOH
 (2) 

3. Condensação dos grupos silanol (SiOH) próximos da superfície do vidro, ocorrendo a 

repolimerização de uma camada rica em sílica, com deficiência em catiões modificadores. 

4. Migração dos grupos Ca
2+

 e PO4
3‒

 para a superfície através da solução, criando um filme 

amorfo rico em CaOP2O5 sobre a camada de sílica, devido à sobressaturação iónica na 

interface vidro/solução [41]. 

5. Incorporação de hidroxilo (OH

) e carbonato da solução (CO2

3
) e cristalização do filme de 

CaOP2O5 para hidroxiapatite carbonatada (HCA, do inglês hydroxycarbonate apatite). 

A presença de oxigénios não-ligantes nos vidros favorece a troca iónica, a dissolução de sílica e 

a posterior formação de uma camada rica em sílica, sendo que uma concentração mínima destas 

espécies é requerida para a bioatividade (SiONBO/SiO ≥ 1) [32]. Também é relevante a 

existência de grupos SiO2NBO nos vidros pois promovem a dissolução da rede vítrea através da 

formação de grupos silanol na superfície do vidro, que são suscetíveis à nucleação do fosfato de 

cálcio [32,42]. A exposição de grupos silanol gera uma carga superficial total negativa, que 

provocará a atração dos iões cálcio e fosfato para a zona da interface vidro/solução, possibilitando a 

formação da camada de HCA [41,43]. 
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Figura 4 – Representação esquemática das cinco reações superficiais nos vidros bioativos após a sua 

exposição a SBF (adaptado de [44]). 

 

A adição de fosfato em vidros bioativos não é estritamente necessária para a bioatividade dos 

mesmos, visto que a nucleação e cristalização da HCA podem prosseguir através da inclusão de 

fosfato da solução fisiológica [44–46]. Porém, a adição de pequenas quantidades de fosfato no 

vidro melhora a deposição da hidroxiapatite e capacidade de ligação ao osso [44–46], pois a 

conetividade do fósforo é baixa e irá facilitar a libertação de mais espécies solúveis de fosfato 

(grupos ortofosfato) para a solução, aumentado a sobressaturação local e acelerando a precipitação 

da hidroxiapatite [47–49]. O fosfato também atua como um tampão, prevenindo a acidificação da 

superfície que iria dificultar ou evitar a ligação do osso [50]. Contudo, quando é adicionado um 

grande conteúdo de fosfato, originam-se ligações POSi que irão induzir uma repolimerização da 

rede, aumentando a conetividade da rede e reduzindo a bioatividade [49,51]. Além disso, a grande 

afinidade do fósforo com os catiões modificadores poderá levar à criação de heterogeneidades no 

vidro quando este é processado, as quais degradam as suas propriedades mecânicas [46,49]. 

A adição de magnésio a biovidros e o seu efeito na bioatividade do mesmo é um tema 

controverso, uma vez que o óxido de magnésio pode atuar como um modificador de rede ou como 

um óxido intermédio [52], aumentando ou diminuindo a sua bioatividade, respetivamente. Como 

tal, é importante salientar que o papel do óxido de magnésio no vidro depende da composição do 

mesmo [52]. Em vidros cuja estrutura apresenta elevada desordem, a adição de óxido de magnésio 

cria espécies tetraédricas de MgO4, que incrementam a polimerização da rede e diminuem a sua 
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bioatividade. Neste caso, o óxido de magnésio atua como um óxido intermédio [52,53]. Noutros 

casos, a substituição de óxido de cálcio por óxido de magnésio melhora a bioatividade, pois irá 

promover a formação de oxigénios não-ligantes adicionais [54,55]. A presença de elevadas 

concentrações de MgO poderá diminuir a capacidade de formação da camada de hidroxiapatite [56] 

e a velocidade de formação da camada de fosfato de cálcio [14,53]. 

2.2.1.2.  OSTEOGÉNESE E PRODUTOS DE DISSOLUÇÃO IÓNICA 

Na presença de agentes biológicos, a sequência de reações que culmina na formação da camada 

de hidroxiapatite carbonatada não é tão simples, pois simultaneamente verificar-se-á a ação de 

proteínas ou agentes celulares em seis reações que resultam na produção de tecido ósseo novo 

[11,48,57–63]: 

1. Adsorção de espécies biológicas na camada de hidroxiapatite carbonatada; 

2. Ação de macrófagos; 

3. Adesão das células estaminais; 

4. Diferenciação das células estaminais em osteoblastos; 

5. Síntese da matriz extracelular; 

6. Mineralização da matriz. 

A adsorção de proteínas nos biovidros ocorre devido à presença dos grupos silanol [58]. Vários 

investigadores referem que a adsorção de proteínas retarda ou impede a cristalização da camada de 

HCA, levando à formação de apenas uma camada amorfa de fosfato de cálcio [58,59,64–66]. Este 

fenómeno pode ser suscitado pela proteção oferecida pela camada de proteínas, que irá abrandar a 

dissolução do cálcio do vidro e provocar a sua acumulação na superfície [59]. Contudo, a camada 

amorfa criada apresenta uma distribuição mais uniforme de cálcio, sugerindo que as proteínas 

aperfeiçoam a acumulação de fosfato de cálcio à superfície [59]. É de referir que apesar da 

adsorção das proteínas do soro prejudicar a cristalização da camada amorfa de fosfato de cálcio, 

este processo irá promover a adesão celular [59,66,67] enquanto as proteínas adsorvidas 

continuarem ativas [58]. 

A presença de macrófagos na interface vidro/tecido ósseo promove a síntese de colagénio dos 

fibroblastos [68], além de estimular a angiogénese, criando um estímulo químico crítico para uma 

fase proliferativa [10]. A produção de citocinas pelos mesmos irá promover interações favoráveis 

subsequentes das células com o material [69]. Contudo, se a quantidade de macrófagos presente na 

interface é elevada, poderá impedir a formação do tecido ósseo [70]. 
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A adesão celular aos vidros bioativos é originada por uma resposta celular apropriada induzida 

pela ativação de recetores na membrana celular através da sua ligação com moléculas específicas 

[9]. As integrinas são um exemplo destas estruturas. Várias proteínas que adsorvem à superfície de 

implantes, tais como a fibronectina, osteopontina e a vitronectina, apresentam sequências de 

aminoácidos às quais as integrinas se podem ligar [9]. A adsorção seletiva da fibronectina e de 

vitronectina à camada amorfa de fosfato de cálcio irá afetar positivamente a adesão celular 

[9,66,67,71,72]. As cristalites de HCA presentes na superfície de um biovidro permitem a 

nucleação e ligação dos produtos de osteoblastos ou das células precursoras de osteoblastos, como 

as fibras de colagénio, e posterior a adesão celular [63,73–75]. 

O contato direto entre as células e a camada de HCA ou camada de proteínas adsorvidas 

incrementa a proliferação e diferenciação osteoblástica [73,75–80], possivelmente devido ao 

reconhecimento desta camada como um substrato natural pelos osteoblastos ou os seus precursores 

[80]. Xynos et al reportaram a ocorrência da formação de camadas de células sobre o substrato 

bioativo, revelando um incremento da proliferação osteoblástica induzido pela superfície [78]. A 

camada de HCA também admite o crescimento epitaxial de cristais de hidroxiapatite óssea [81]. A 

estimulação da proliferação e diferenciação das células osteoprogenitoras também pode ser 

efetuada através da libertação de iões solúveis a partir dos biovidros [82–86]. Os iões libertados 

após a sua exposição a fluidos fisiológicos irão constituir um estímulo químico que instrui as 

células osteoprogenitoras a entrarem nas secções ativas do ciclo celular, aumentando a expressão 

de vários genes que expressam fatores de crescimento, citocinas e componentes da matriz 

extracelular [86]. As células irão progredir para a fase G1, S e G2 do ciclo celular, para que no final 

ocorra a mitose da célula, e se obtenham duas células filhas [86]. Se o meio iónico não incitar a 

ocorrência da mitose celular, as células sofrem apoptose [86]. Após a sua diferenciação, os 

osteoblastos irão proceder à síntese de matriz orgânica e a sua posterior mineralização [2]. 

Foi demonstrado que o fenómeno da formação da camada de HCA não é a etapa crítica para a 

regeneração óssea, mas sim a libertação de concentrações críticas de iões solúveis, nomeadamente 

de iões de silício e cálcio [34]. 

2.2.2.  Sistema diópsido (CaMgSi2O6) – fosfato de tricálcio (3CaO P2O5) 

A investigação de vitrocerâmicos pertencentes ao sistema diópsido – fosfato de tricálcio já não é 

recente, e espera-se que estes possuam elevada bioatividade e resistência mecânica, e que após a 

sua implantação sejam capazes de seguir um perfil de degradação apropriado durante a regeneração 

óssea [16–18]. 
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O diópsido é uma ciclopiroxena de composição CaMgSi2O6 [87], e que recentemente tem sido 

utilizado na produção de vitrocerâmicos e de alguns vidros bioativos. Os vitrocerâmicos de 

diópsido apresentam um carácter bioativo in vitro, evidenciado pela formação de uma camada de 

hidroxiapatite após a sua imersão em saliva da glândula parótida e em SBF [88–95]. Estes materiais 

não induzem efeitos negativos no crescimento, viabilidade e morfologia celular e estimulam a 

mineralização e diferenciação celular em linhas celulares osteogénicas [91,96]. A análise do seu 

comportamento in vivo revelou a formação de uma ligação com o tecido ósseo, sob a forma de 

cristais de apatite [93,95,97]. Todos estes resultados indicam que o diópsido é um material viável 

para aplicações biomédicas, contudo, a velocidade de dissolução destes vitrocerâmicos é 

relativamente baixa, podendo vir a prejudicar de alguma forma a sua performance bioativa. A 

adição de pequenas quantidades de um material biodegradável poderá contornar este problema. O 

fosfato de tricálcio (TCP, do inglês tricalcium phosphate) é um cerâmico biodegradável já utilizado 

clinicamente na reparação de defeitos ósseos, e que apresenta bons resultados in vivo [98,99]. 

Kamitakahara e a sua equipa investigaram vitrocerâmicos ao longo do sistema diópsido – TCP, 

e verificaram que os vitrocerâmicos com 38 de β-TCP em peso têm potencial para a indução da 

formação da apatite após 7 dias em SBF, e com 50 e 60% de β-TCP em peso em 3 dias de imersão, 

concluindo que os vitrocerâmicos com maior conteúdo de TCP apresentam maior bioatividade, o 

que poderá ser atribuído à libertação facilitada de iões de cálcio [17]. Também Carrodeguas et al 

analisaram o comportamento in vitro de vitrocerâmicos inseridos no sistema referido com 40% de 

TCP, e detetaram uma degradação dos cerâmicos de pequena extensão, derivada da dissolução 

preferencial de TCP, e a posterior nucleação e crescimento de uma camada globular de 

hidroxiapatite após uma semana de imersão em SBF [18]. 

Contudo, a informação disponível na literatura acerca de cerâmicos neste sistema é 

relativamente reduzida, e até à data não foi reportado nenhum trabalho envolvendo a formulação e 

caracterização de vidros do sistema diópsido – fosfato de tricálcio, uma lacuna que o presente 

estudo visa preencher. 

2.2.2.1.  ESTIMULAÇÃO DA PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

ATRAVÉS DA DISSOLUÇÃO DE PRODUTOS IÓNICOS DOS VIDROS DO SISTEMA 

DIÓPSIDO – FOSFATO DE TRICÁLCIO 

Como já foi referido, a dissolução de produtos iónicos resultante da exposição de biovidros a 

fluidos fisiológicos poderá funcionar como um estímulo favorável para a proliferação e 

diferenciação celular, e como tal, é fundamental saber quais as concentrações extracelulares críticas 

de cada ião para que não ocorra citotoxicidade. Os vidros cujas composições estão incluídas no 
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sistema diópsido – fosfato de tricálcio são materiais ricos em silício, cálcio, fósforo e magnésio. A 

presença destes elementos em vidros bioativos e vitrocerâmicos e os seus efeitos benéficos a nível 

celular já foram previamente observados [100–102]. 

O silício tem um efeito favorável na formação e remodelação do tecido ósseo, como já 

demonstrado por inúmeros estudos. A ingestão diária de silício está associada ao aumento da 

densidade mineral óssea em homens e em mulheres pré-menopausa [103]. A deficiência de silício 

provoca anormalidades esqueléticas em animais e origina uma diminuição da densidade mineral 

óssea e da síntese de colagénio [104,105]. A função biológica exata do silício no metabolismo do 

tecido ósseo ainda não é totalmente compreendida, mas parece estar envolvido no crescimento do 

tecido ósseo por intermédio da sua ligação a glicosaminoglicanos, que irão reticular o colagénio 

para prevenir a sua degradação [83,105]. A nível celular, a presença de silício poderá ser 

responsável pelo aumento da proliferação de osteoblastos primários e da secreção de colagénio tipo 

I [83,106], e também poderá constituir um estímulo para a diferenciação osteoblástica [106–108]. 

A gama de concentrações de silício solúvel que exerce uma ação estimulante é 17−20 ppm segundo 

Hench [86]. 

Uma vez que a hidroxiapatite do tecido ósseo é constituída maioritariamente por cálcio e 

fósforo, a importância destes elementos na formação e remodelação óssea é claramente evidente. 

O cálcio extracelular é considerado um agente de regulação da remodelação óssea, visto que 

está associado à ativação de mecanismos intracelulares via recetores membranares sensíveis ao 

cálcio, pelo que é essencial um controlo homeostático da sua concentração [109,110]. A presença 

de cálcio extracelular em concentrações de aproximadamente 80-160 ppm e 240-320 ppm estimula 

a proliferação, diferenciação e produção de matriz mineralizada em osteoblastos primários de rato 

in vitro; contudo, quando ultrapassa 400 ppm, torna-se prejudicial para estas células [111]. Os 

osteoblastos primários humanos são incentivados a uma disposição tridimensional e mineralização 

de matriz quando em solução com cerca de 60-88 ppm de iões de cálcio [84–86]. 

O fosfato inorgânico é um elemento essencial da hidroxiapatite, assim como o cálcio, e também 

funciona como uma molécula de sinalização para a diferenciação osteoblástica, visto que o 

incremento da concentração intracelular de fosfato inorgânico irá aumentar a expressão de genes 

associados à diferenciação celular em osteoblastos [112,113]. À medida que o processo de 

diferenciação celular progride, ocorre um incremento dos níveis de fosfatase alcalina, e 

consequentemente, da concentração intracelular de fosfato inorgânico, que irão iniciar a 

mineralização da matriz [112,114]. Este elemento também está associado à remodelação óssea, 

sendo que elevadas concentrações de fosfato inorgânico in vitro (cerca de 2.5-4 mM) inibem a 

atividade osteoclástica [115], porém, quando a sua concentração excede 5 mM, verifica-se uma 
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diminuição da viabilidade de osteoblastos [116]. O aumento da diferenciação osteoblástica e o 

decréscimo da atividade osteoclástica, provocados pela presença de fosfato inorgânico, irá 

promover a formação de tecido ósseo [115].  

O magnésio é um dos iões divalentes de maior relevância nos tecidos biológicos. Este elemento 

é um cofator essencial em quase todos os sistemas enzimáticos associados ao processamento de 

ADN (ácido desoxirribonucleico), nomeadamente a sua estabilização, pelo que é dedutível a sua 

importância no controlo do ciclo celular e apoptose [117]. A insuficiência de magnésio influencia o 

crescimento ósseo, incrementando a reabsorção óssea, e consequentemente a fragilidade do tecido 

ósseo [118,119]. A suplementação de magnésio induz alterações significativas na formação e 

reabsorção de tecido ósseo em ratos jovens, favorecendo a mineralização de osteóide devido ao 

aumento da concentração extracelular de cálcio e fósforo [120]. Contudo, a presença de magnésio 

extracelular em concentrações superiores ou iguais a 5 mM possui um efeito inibitório na 

diferenciação osteoblástica, uma vez que impede a atividade da fosfatase alcalina em osteoblastos 

humanos [121]. Este fenómeno poderá ser causado por uma alteração das concentrações 

intracelulares de vários catiões devido à competição pelos mesmos transportadores [121]. É de 

referir ainda que o magnésio beneficia a adesão celular por intermédio da sua ligação preferencial 

com as integrinas [122–125]. Estas proteínas efetuam a transdução de sinais do meio extracelular 

para o interior da célula e vice-versa, controlando desta forma a expressão génica, e regulando a 

migração, proliferação e apoptose de osteoblastos [126,127]. 
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Capítulo 3  

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1.  Preparação dos vidros 

A Tabela 1 apresenta a composição detalhada dos vidros analisados que se inserem no sistema 

binário de diópsido (CaMg2SiO2) – fosfato de tricálcio (3CaO·P2O5). A abreviatura Di-X 

corresponde ao vidro com X % em peso de diópsido. 

Tabela 1 – Composição em percentagem de peso dos vidros analisados. 

Vidros CaO MgO SiO2 P2O5 

Di-90 28,73 16,75 49,94 4,58 

Di-80 31,56 14,89 44,39 9,15 

Di-70 34,40 13,03 38,84 13,73 

Di-60 37,23 11,17 33,30 18,31 

Di-50 40,07 9,31 27,75 22,88 

 

As matérias-primas utilizadas para a preparação da série de vidros foram pós de elevada pureza 

de SiO2 (>99,5%), CaCO3 (Sigma Aldrich, >99,5%), MgCO3 (BDH Chemicals Ltd, >99,0%) e 

NH6PO4 (Sigma Aldrich, >99,0%). Para cada composição, efetuou-se a homogeneização de 

misturas de 100 g das matérias-primas num recipiente de porcelana com bolas de nitreto de silício 

durante 20 minutos em meio seco. Posteriormente procedeu-se à calcinação das misturas 

homogéneas em cadinhos de alumina durante 1-2 horas a 900ºC, e seguidamente à fusão do vidro 

em cadinhos de platina a 1570ºC durante 1 hora. Após a fusão, o líquido foi vazado em água fria, 

para a obtenção de fritas, e em moldes de bronze, para produzir monólitos de vidro. 

 O vidro arrefecido nos moldes de bronze foi recozido a 600ºC durante 1 hora para remover 

as tensões internas. Posteriormente os vidros foram cortados numa máquina de corte 

Struers Secotom com disco diamantado à velocidade de rotação de 3000 rpm. O polimento 

das amostras foi efetuado com lixas de granulometria sucessivamente mais fina, primeiro 

foi usado um papel de SiC (silicon carbide) P600, e depois lixas de 9 e 6 μm lubrificadas 

com solução de diamante apropriadas, utilizando uma polidora Struers RotoPol com 
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velocidade máxima de rotação de 300 rpm. Posteriormente estas amostras sofreram uma 

limpeza ultrassónica em acetona. As amostras finais de vidro possuíam cerca de 1 cm de 

diâmetro e 2 mm de espessura e foram utilizadas para a determinação da molhabilidade e 

para a caracterização in vitro e da adesão, viabilidade e diferenciação celular. 

o Para a medição do potencial zeta da superfície dos vidros, foi necessário conceber 

amostras significativamente maiores, com cerca de 40x25 mm, que não necessitaram 

de corte, apenas polimento de uma face com uma lixa P80. Procedeu-se à sua limpeza 

com etanol e secagem numa estufa a 80ºC. 

 As fritas secaram numa estufa a 100ºC. Uma parte da frita foi partida e peneirada de forma 

a obter partículas com tamanho compreendido entre 300-425 µm para a execução dos 

testes de degradação. A restante frita foi moída num moinho de ágata de elevada 

velocidade (200 rpm) durante 45 minutos, para obter pós finos com tamanho inferior a 63 

µm para a sua caracterização in vitro. 

3.2.  Caracterização dos materiais 

3.2.1.  Propriedades estruturais 

A verificação da presença de fases cristalinas nas amostras foi feita com recurso à difração de 

raios X (XRD, do inglês X-ray diffraction), utilizando um difractómetro Rigaku Geigerflex D/Max-

SérieC, equipado com uma ampola de cobre. Os ensaios foram realizados a pós numa gama de 

ângulos 2θ entre 10º e 60º, com uma velocidade de goniómetro de 0,02º/segundo. 

A estrutura molecular e as ligações químicas do vidro foram investigadas por espetroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, do inglês fourier transform infrared 

spectroscopy). As amostras foram moídas e misturadas com brometo de potássio (KBr) numa 

proporção de 1/150 (em peso) para produção de pastilhas. O intervalo espectral analisado incluiu a 

região entre 350 e 1500 cm
-1

, com uma resolução de 4 cm
-1

 e o equipamento utilizado foi um 

espectrómetro Mattson Galaxy S-7000. 

3.2.2.  Propriedades superficiais 

3.2.2.1.  MOLHABILIDADE 

A molhabilidade da superfície dos biovidros foi determinada através da medição do ângulo de 

contacto ao longo do tempo pela técnica da gota séssil, utilizando um aparelho padronizado de 

medição (Dataphysiscs Instruments GmbH, modelo OCA 15). A gota séssil foi depositada 
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diretamente na superfície dos vidros com uma seringa micrométrica com uma agulha metálica 

numa câmara com temperatura controlada (25ºC). O líquido utilizado para este estudo foi água, e o 

volume de cada gota de água era 4 µL. O perfil da gota foi medido 30 vezes por minuto durante 3 

minutos. Para cada composição de vidro, o teste foi repetido 5 vezes. O programa utilizado para 

analisar o perfil da gota foi o Axisymmetric Drop Shape Analysis–Profile (ADSA-P) e o método 

selecionado foi Laplace-Young. 

3.2.2.2.  CARGA SUPERFICIAL 

O potencial zeta da superfície das amostras de vidro foi determinado através da medição do 

potencial de corrente com um analisador eletrocinético (EKA, do inglês electrokinetic analyser, 

Anton Paar GmbH, Austria) utilizando uma célula de fixação para amostras grandes e planas. As 

amostras de vidro foram anexadas à célula de fixação e um bloco de PMMA (do inglês poly-methyl 

methacrylate) foi montado em paralelo de modo a criar canais retangulares paralelos. Assim, o 

potencial zeta medido terá a contribuição da superfície da amostra e da superfície do bloco de 

PMMA, sendo necessário subtrair a contribuição da superfície do PMMA utilizando a seguinte 

equação: 

Potencial zeta das amostras = [2 x (Potencial zeta medido)] – Potencial zeta do PMMA 

As medições foram efetuadas a 25 ºC com recurso a elétrodos de Ag/AgCl e um eletrólito de 1 

mM de KCl mantido a um pH de aproximadamente 6. O potencial de corrente foi medido através 

da aplicação de vários fluxo do eletrólito em direções alternadas com rampas de pressões entre 0 e 

600 mbar. Para cada superfície, foram efetuadas 6 rampas de pressão, três em cada direção de fluxo 

de modo a lidar com as flutuações de potencial assimétrico. 

3.3.  Caracterização do perfil de degradação 

A avaliação do perfil de degradação dos vidros investigados foi realizada através da imersão das 

amostras de vidro numa solução de Tris-HCl e a posterior medição das respetivas perdas de peso, 

segundo a norma ISO 10993-14: “Biological evaluation of medical devices – Part 14: 

Identification and quantification of degradation products from ceramics”. 

3.3.1.  Preparação da solução de Tris-HCl 

Dissolveu-se cerca de 13,5 g de Tris (tri-hidroximetil)aminometano) em 500 mL de água 

desionizada, e posteriormente adicionou-se HCl (1 N) até se atingir um pH igual a 7,25. Finalmente 

vazou-se a solução para um balão volumétrico de 1000 mL e perfez-se o volume com água 

desionizada. 
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3.3.2.  Condições de imersão e análise 

Em cada recipiente pesou-se cerca de 2,5 g de pó de vidro com tamanho compreendido entre 

300-425 µm, ao qual se adicionou 50 mL de Tris-HCl. O processo foi realizado em duplicado para 

cada composição. Os recipientes foram mantidos numa estufa a 37ºC durante 7 dias. O pH do 

sobrenadante dos recipientes foi medido nos intervalos de 1, 3, 6, 12 e 24 horas e 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

dias. Após 7 dias, foram retirados cerca de 30 mL de sobrenadante para análise por espetroscopia 

de emissão por plasma induzido acoplado (ICP, do inglês inductively coupled plasma) e o frasco 

foi colocado numa estufa a 40ºC para proceder à secagem do pó. O pó foi pesado e analisado 

através da XRD e FTIR. 

A perda de peso (W) calculou-se segundo a equação: 

W = 

WI – WF 
x 100 

WI 

Onde WI corresponde ao peso inicial do pó e WF corresponde ao peso final do pó após imersão 

em Tris-HCl. 

3.4.  Caracterização da bioatividade in vitro 

A caracterização da bioatividade in vitro do vidro foi efetuada através da imersão dos pós de 

vidro e de amostras monolíticas numa solução sintética designada por fluido fisiológico simulado 

(SBF) cuja composição é semelhante à do plasma humano (ver Tabela 2) [128]. 

 

Tabela 2 – Concentrações iónicas do plasma humano e do SBF [129]. 

 Na
+
 K

+
 Mg

2+ 
Ca

2+ 
Cl

‒ 
HCO3

‒ 
HPO4

2‒ 
SO4

2‒ 

Plasma 142,0 5,0 1,5 2,5 103,0 27,0 1,0 0,5 

SBF 142,0 5,0 1,5 2,5 125,0 27,0 1,0 0,5 

 

3.4.1.  Preparação do SBF 

Os reagentes apresentados na Tabela 3 são adicionados a cerca de 1500 mL de água desionizada 

pela ordem definida, como foi efetuado por Tas [129]. 

3.4.2.  Condições de imersão e análise 

Colocou-se cerca de 0,1 g de pó de vidro em 10 recipientes esterilizados, aos quais se 

acrescentou 50 mL de SBF, sendo que o processo foi efetuado em duplicado para cada composição. 
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A solução foi trocada a cada 48 horas de imersão. A imersão do pó foi preservada durante vários 

intervalos de tempo: 1, 3 e 6 horas e 1, 3, 7 e 14 dias à temperatura de 37ºC. Para cada intervalo de 

tempo, foi medido o pH do sobrenadante e foram retirados cerca de 30 mL para análise por ICP. O 

restante sobrenadante foi descartado. Os frascos foram posteriormente colocados numa estufa a 

40ºC para a secagem dos pós, e estes recolhidos para a análise de XRD e FTIR. Também foi 

analisado o comportamento de amostras monolíticas imersas em 50 mL de SBF durante 3, 7 e 14 

dias. A superfície das amostras foi visualizada com recurso à microscopia eletrónica de varrimento 

(SEM, do inglês scanning electron microscopy, Hitachi SU-70) e a respetiva análise química por 

espectroscopia de dispersão de energia de raios X (EDS, do inglês energy-dispersive X-ray 

spectroscopy, Bruker QUANTAX 400). 

 

Tabela 3 – Ordem, reagentes e as respetivas quantidades para a preparação de 2 litros de fluido 

fisiológico simulado. 

Ordem Reagentes Quantidade Fornecedor e grau de pureza 

1 NaCl 13,094 g Fluka Biochemika (≥99,5%) 

2 NaHCO3 4,536 g Aldrich (≥99,7%) 

3 KCl 0,746 g Aldrich (≥99%) 

4 Na2HPO4 0,282 g Merck (≥99%) 

5 MgCl2·6H2O 0,61 g Aldrich (≥99%) 

6 HCl (1N) 30 mL  

7 CaCl2·6H2O 1,096 g Merck (≥97%) 

8 Na2SO4 0,142 g Aldrich (≥99%) 

9 (CH2OH)3CNH2 12,114 g Sigma Aldrich (≥99,8%) 

10 HCl (1N) Até pH atingir 7,25  

 

3.5.  Caracterização do comportamento de hMSCs em contacto 

com os vidros investigados 

Para caracterizar o comportamento de hMSCs em contacto com os vidros bioativos em estudo 

foram usadas hMSCs (Lonza), que foram descongeladas e depois mantidas em cultura em frascos 

de 175 cm
2
 com 22 mL de meio de cultura com meio DMEM (do inglês Dulbecco’s modified 

Eagle medium), 10% de volume de soro fetal bovino (Gibco) e 1% de volume de 

penicilina/estreptomicina (Gibco). As células foram mantidas a 37ºC sob uma atmosfera 

humidificada de 5% CO2 em ar. O meio de cultura foi mudado duas vezes por semana até ao 

momento em que se atingiu cerca de 90% de confluência, a partir do qual foi necessário criar 

subculturas para evitar a morte celular. Para este efeito, a monocamada de células presente nos 
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frascos foi lavada com PBS (do inglês phosphate buffered saline, Sigma) e foram posteriormente 

incubadas com uma solução de tripsina/EDTA (do inglês ethylenediamine tetraacetic acid) durante 

8 min a 37 º C para destacar as células. Após 8 minutos adicionou-se meio de cultura para inibir o 

efeito da tripsina. 

As amostras de vidro, previamente esterilizadas por autoclave (a 120ºC durante 20 minutos), 

foram colocadas em placas de 48 poços (Cellstar
®
) com cerca de 1 cm

2
 de área superficial, usadas 

para células em suspensão, pelo que induzem a adesão preferencial das células nos vidros e não nas 

paredes da placa. Em cada poço foi colocada uma amostra de vidro. O material de controlo foi o 

plástico da placa tratado com PDL (do inglês poly-D-lysine) para permitir a adesão celular. 

Posteriormente foram plaqueadas 2x10
4
 células por poço, diretamente sobre as amostras de vidro, e 

foi adicionado meio de cultura fresco, seguindo-se um período de incubação de 4 horas a 37ºC para 

garantir a adesão das células às amostras, após o qual foi adicionado mais meio de cultura para 

atingir um volume final de 400 µL por poço. Foi investigado o comportamento celular em dois 

meios de cultura: um meio basal, cuja constituição inclui meio DMEM, 10% de volume de soro 

fetal bovino inativo (Gibco) e 1% de volume de penicilina/estreptomicina (Gibco), e um meio 

osteogénico, que compreende o meio basal suplementado com: 10 µL/mL de β-glicerofosfato 

(Sigma), 1 µL/mL de dexametasona (Sigma) e 10 µL/mL de ácido ascórbico de concentração 1,61 

mg/mL (Fluka). A cultura das células decorreu durante períodos de 1, 3, 7, 14 e 21 dias. Após cada 

intervalo de tempo as amostras foram avaliadas em termos de atividade metabólica, morfologia, 

viabilidade e diferenciação osteogénica. 

3.5.1.  Determinação da atividade metabólica 

A resazurina é um composto orgânico que funciona como um indicador de oxidação-redução, 

exibindo mudanças de cor e fluorescência mediante a resposta da atividade metabólica [130]. Para 

concretizar a medição da atividade metabólica das células, adicionou-se 10% em volume de 

solução de resazurina de concentração 0,1 mg/mL (Sigma) em PBS em cada poço, seguindo-se um 

período de incubação de cerca de 3 horas a 37ºC no escuro. Após este intervalo de tempo, foram 

retiradas três réplicas de 100 µL de líquido de cada poço para uma placa de 96 poços, para se 

proceder à medição da fluorescência num Spectra Max Gemini XS (λex= 530 nm e λem= 590 nm). 

Também foi medida a fluorescência do meio basal como controlo e foi subtraída aos valores de 

fluorescência obtidos. Este procedimento foi repetido para 1, 3, 7, 14 e 21 dias, em 6 amostras para 

cada composição. 
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3.5.2.  Determinação da viabilidade celular 

Para determinar a viabilidade celular utilizou-se um ensaio colorimétrico de live-dead, que 

permite obter uma coloração fluorescente simultânea de células viáveis e mortas, utilizando 

calceína AM (do inglês acetomethoxy derivate of calcein, Gibco) e homodímero de etídeo-1 (EthD-

1, do inglês Ethidium Homodimer-1, Sigma), respetivamente. Inicialmente os poços foram lavados 

três vezes com PBS e depois com meio DMEM sem vermelho de fenol. Seguidamente adicionou-

se cerca de 150 µL de duas soluções a cada poço: EthD-1 a 5µM e calceína AM a 2µM, e deixou-

se incubar durante 45 minutos a 37ºC no escuro. Após este período de tempo, removeram-se os 

reagentes e colocou-se cerca de 400 µL de meio DMEM sem vermelho de fenol. Efetuou-se a sua 

visualização num microscópio confocal a laser (CLSM; Leica SP2AOBS; Leica Microsystems). 

Este ensaio foi reproduzido para os dias 1, 7, 14 e 21 de cultura e em duplicado para cada 

composição. 

3.5.3.  Visualização do citoesqueleto celular 

A fixação do citoesqueleto das hMSCs para a sua posterior visualização foi realizada com 

recurso a um estudo imunocitoquímico dos filamentos de actina e dos núcleos. Inicialmente foram 

lavados os poços com PBS e fixados com paraformaldeído a 4% durante 15 minutos. Seguidamente 

permeabilizou-se a membrana com um detergente Triton a 0,1% em PBS durante 5 minutos. Após 

uma lavagem rápida com PBS, procedeu-se ao bloqueio da actina com albumina de soro bovino a 

1% em PBS durante 30 minutos. Posteriormente adicionou-se a cada poço Alexa fluor 488-

Phalloidin (1:40; Molecular Probes) e EthD-1 (1:400; Sigma) em albumina de soro bovino a 1% 

em PBS, e incubou-se durante 1 h no escuro a 37ºC. Finalmente efetuou-se a lavagem dos poços 

com PBS e visualizaram-se as amostras num microscópio confocal a laser (CLSM; Leica 

SP2AOBS; Leica Microsystems). Os filamentos de actina foram marcados a verde com Alexa fluor 

488-Phalloidin e os núcleos a vermelho com EthD-1. Este teste foi repetido para os dias 7 e 21 de 

incubação e em duplicado para cada composição. 

3.5.4.  Visualização da morfologia celular 

A morfologia celular após 1 e 7 dias foi observada com recurso a microscopia eletrónica de 

varrimento. Para este fim, as amostras foram tratadas com glutaraldeído a 2,5% durante 30 

minutos, após uma limpeza inicial dos poços que as continham com PBS. Seguidamente os poços 

foram novamente lavados, mas desta vez com cacodilato de sódio a 0,1 M, e após a última 

lavagem, deixaram-se as amostras em cacodilato de sódio a 4ºC para a sua desidratação. 

Posteriormente, as amostras foram desidratadas durante 10 minutos em soluções de etanol de 50, 

60, 70, 80, 90 e 99% consecutivamente. Finalmente efetuou-se o ponto crítico (CPD 7501, Quorum 
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Technologies), procedeu-se à montagem das amostras com fita de carbono num suporte e à 

deposição de ouro sobre as amostras de vidro para a sua posterior visualização no microscópio 

eletrónico de varrimento (Hitachi SU-70), com uma voltagem de 3000 e 18000 volts. Várias 

lamelas de vidro foram utilizadas como material de controlo. Este ensaio foi realizado em 

duplicado para cada composição. 

3.5.5.  Análise da diferenciação celular 

A diferenciação das hMSCs em contacto com os vidros foi analisada através da determinação da 

atividade da fosfatase alcalina e deteção da mineralização, marcadores inicial e tardio da 

diferenciação osteogénica, respetivamente. 

A atividade da fosfatase alcalina foi determinada através de um ensaio colorimétrico (ALP 

staining). Após a exposição aos meios de cultura durante 1, 7, 14 e 21 dias, os poços com células 

foram lavados com PBS e fixados com paraformaldeído a 4% durante cerca de 15 minutos, e 

novamente lavados com PBS. A atividade da fosfatase alcalina foi detetada devido à reação da 

proteína com uma solução que continha Naphthol AS-MX phosphate (Sigma) e Fast Violet B 

(Sigma) durante um período de incubação de 45 minutos a 37ºC no escuro. Finalmente procedeu-se 

à lavagem dos poços para a sua posterior visualização numa lupa (Olympus SZX9). Este ensaio foi 

efetuado em duplicado para cada composição. 

Os depósitos de fosfato, decorrentes de um processo de mineralização da matriz extracelular, 

foram detetados através de um ensaio de Von Kossa. Inicialmente os poços foram lavados com PBS 

e fixados com paraformaldeído a 4% durante 15 minutos. Seguidamente os poços foram novamente 

lavados, mas desta vez com água desionizada. Adicionou-se cerca de 200 µL de nitrato de prata a 

2,5% (Sigma) e colocou-se sob luz ultravioleta durante 30 minutos. Após uma nova lavagem com 

água desionizada, 300 µL de tiossulfato de sódio a 5% (Aldrich) foram adicionados a cada poço e 

deixou-se atuar durante 3 minutos. Finalmente procedeu-se a uma última lavagem para posterior 

visualização dos nódulos de mineralização utilizando uma lupa (Olympus SZX9). Este 

procedimento foi efetuado para os dias 1, 14 e 21 de cultura e em duplicado para cada composição. 

3.6.  Análise estatística 

Os valores expressos para a resazurina correspondem à média ± desvio padrão de 18 réplicas 

para cada composição (6 amostras e 3 três réplicas por poço). A análise de múltiplos valores 

ANOVA foi empregada para a análise estatística dos resultados em SPSS (do inglês Statistical 

Package for the Social Sciences) em combinação com o teste Turkey. O valor p <0.05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 
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4.1.  Estrutura dos vidros bioativos 

Para este trabalho foram selecionadas 5 composições de vidros bioativos cuja composição 

incide no sistema diópsido-fosfato de tricálcio: Di-90, Di-80, Di-70, Di-60 e Di-50. A composição 

Di-100, isto é, o vidro só com diópsido, não foi investigada uma vez que possui uma tendência para 

a cristalização, e consequente formação de cristais de diópsido, como já observado por Kansal et al 

[133]. Também a composição Di-40 foi excluída da investigação, uma vez que se verificou a 

formação de uma fase cristalina de fosfato de tricálcio, evidente na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Difratograma de raios X da composição Di-40. 
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Os padrões de XRD para as composições selecionadas estão apresentados na Figura 6 (a), e 

estes confirmam a sua natureza amorfa, como seria de esperar de um vidro. Os espetros de FTIR 

das composições vítreas investigadas estão apresentados na Figura 6 (b). Em todos eles é possível 

identificar várias bandas associadas às vibrações dos átomos de oxigénio ligantes nos grupos 

SiOSi: um modo elongacional assimétrico com um pico centrado aproximadamente a 1000-1100 

cm
1

, um modo elongacional simétrico exibido entre 700-800 cm
1

 e um modo de deformação 

angular num plano assimétrico cujo pico se insere na gama de 420-500 cm
1

 [32,134–137]. A 

presença de uma banda larga centrada em 940 cm
1

 poderá ser atribuída à presença de NBO na rede 

silicatada originados devido à incorporação de catiões modificadores (cálcio e magnésio), gerando 

espécies Q
2
(Si) e Q

3
(Si) [32,134,137,138]. 

É possível distinguir em algumas composições um pequeno pico entre 561 e 565 cm
1

, 

geralmente relacionado com o modo de flexão assimétrico de grupos fosfato [135,136]. O 

aparecimento deste pico poderá ser desencadeado pelo elevado conteúdo de P2O5 presente nas 

composições Di-50, Di-60 e Di-70 (Tabela 1). É de notar a existência de uma banda de intensidade 

muito fraca centrada em 1383 cm
1

 em algumas composições, que usualmente está associada à 

vibração de grupos carbonato [139,140]. A presença desta banda não é esperada, e poderá indicar a 

existência de resíduos de carbonatos que não foram devidamente eliminados durante a calcinação. 

A ausência de picos bem definidos neste espectro é consequência da típica estrutura desorganizada 

das redes silicatadas e fosfatadas [15,141]. 

Sumariando, os vidros investigados possuem predominantemente grupos de SiOSi, sendo que 

também é detetável a presença de grupos com oxigénios não-ligantes associados à incorporação de 

cálcio e magnésio (940 cm
1

). Algumas composições exibem picos atribuídos a grupos fosfato 

devido ao maior teor de pentóxido de fosfato que detêm. 
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Figura 6 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros investigados. 

4.2.  Molhabilidade dos vidros bioativos 

A molhabilidade da superfície sólida de um biomaterial é um parâmetro crucial para a adesão e 

proliferação celular, uma vez que os biomateriais contactam inicialmente com fluidos fisiológicos 

[142]. Para a avaliação da molhabilidade da superfície dos vidros efetuou-se a medição da variação 

do ângulo de contacto de uma gota de água durante três minutos pela técnica da gota séssil, e os 

resultados obtidos estão representados na Figura 7. Os desvios padrão dos ângulos apresentados 

variam entre 0,45º e 5,95º. Os ângulos de contacto diminuem ao longo do tempo, porém, a partir de 

um certo período os ângulos de contacto tendem para valores constantes, sendo que em todos os 

materiais foi possível observar esta tendência. Este comportamento em cerâmicos já foi observado 

por Lopes et al [143] e Amaral et al [144]. Para cada curva foi ajustada uma linha de tendência 

polinomial de grau 6 com R
2 

> 0,99, e determinado o ângulo de contacto inicial para cada vidro 

(Tabela 4). 

É de referir que os valores obtidos são relativamente elevados quando comparados com vidros 

de sílica [145] (cerca de 38º) e compósitos de nitreto de sílicio (Si3N4) – biovidro [144] (26.6º). 
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Figura 7 – Medições dos ângulos de contacto para água nos vidros investigados ao longo do tempo. 

 

Tabela 4 – Ângulos de contacto inicial da água nos vários vidros investigados. 

Vidros Ângulo de contacto inicial (º) 

Di-50 89,505 ± 2,77 

Di-60 52,765 ± 4,41 

Di-70 56,333 ± 2,19 

Di-80 81,205 ± 3,38 

Di-90 71,181 ± 3,72 

 

A propriedade de molhabilidade de uma superfície é determinada através do ângulo inicial que é 

estabelecido pela água. O limite de molhabilidade estipulado é θ = 90º, sendo que quando θ > 90º a 

superfície é considerada hidrofóbica, isto é, não é molhável pela água, e quando θ < 90º a 

superfície é hidrofílica, e desta forma molhável pela água [146–148], como se observa na Figura 8. 

Atentando a esta estipulação, todas as composições possuem um carácter hidrofílico, exceto Di-50 

que se encontra no limiar da molhabilidade. Deve ter-se em atenção que o ângulo de contacto 

diminui ao longo do tempo, como é percetível na Figura 7, por isso uma superfície inicialmente 

hidrofóbica poderá cruzar o limite de molhabilidade, e alcançar ângulos de contacto muito 

inferiores após o espalhamento das gotas de água [147]. 
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Figura 8 – Representação dos ângulos de contacto formados pela gota séssil em superfícies sólidas 

planas e polidas [148]. 

 

Vários estudos reportam que a adesão celular ocorre preferencialmente em substratos 

hidrofílicos [149–152], e que quanto maior foi o grau de molhabilidade, maior é a capacidade de 

adesão celular [152]. Considerando a afirmação anterior, as composições Di-60 e Di-70 são aquelas 

que melhor promovem a adesão de células, e como tal, poderão constituir um substrato propício 

para o crescimento e proliferação celular. Contudo, a incubação de uma superfície num meio 

nutritivo poderá modificar sua a molhabilidade, tornando-a mais hidrofílica [142], o que sugere que 

as restantes composições poderão adquirir um caráter mais hidrofílico após a sua imersão no meio 

de cultura. 

4.3.  Carga superficial dos vidros bioativos 

A carga superficial de um biomaterial é um dos principais fatores físicos que influenciam a 

adsorção proteica e a adesão celular, e depende de vários fatores, tais como a composição química 

da superfície, a situação inflamatória e a composição e pH do fluido corporal envolvente [153]. 

Quando um biomaterial é exposto a uma solução iónica verifica-se a formação de uma dupla 

camada elétrica na sua superfície [154]. A carga superficial do material induz a atração de iões de 

carga oposta, que irão estabelecer a camada de Stern. A camada difusa é formada à medida que se 

aumenta a distância à superfície e, consequentemente, diminui a concentração iónica [153,154]. O 

potencial zeta (ζ) da superfície de um biomaterial indica respetiva a carga superficial e corresponde 

ao potencial do material na solução na fronteira entre a camada de Stern e a camada difusa. Este 

potencial é gerado quando a solução é forçada a passar por uma pequena abertura criada entre duas 

superfícies, que irá remover os portadores de carga ligados temporariamente à dupla camada 

elétrica, e permitir a medição do potencial utilizando elétrodos [153,154]. 

Os valores de potencial zeta das amostras de vidro analisadas estão expostos na Tabela 5. É de 

referir que neste tópico não foi incluído o vidro Di-50, dado que a preparação de amostras desta 

θ < 90º

Superfície hidrofílica

θ > 90º

Superfície hidrofóbica

θ = 90º
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composição com o tamanho requerido para este ensaio gerou cristalização da sua superfície. A 

composição Di-70 evidenciou o valor de potencial zeta mais negativo (~ -30 mV) enquanto que o 

vidro Di-90 apresentou o valor menos negativo (~ -8 mV). Poderá se especular que a diminuição 

do conteúdo de TCP abaixo de 30% em peso nos vidros poderá gerar um decréscimo do potencial 

zeta. Vários biocerâmicos, especialmente os biovidros e os fosfatos de cálcio, possuem geralmente 

um potencial zeta negativo, visto possuem uma carga negativa na superfície devida à quebra das 

ligações dos óxidos [143,155–158]. O vidro Di-90 é o que mais se aproxima dos valores de 

potencial zeta mais reportados para vidros bioativos: - 6 e -7 mV [155] e -5 mV [156]. O potencial 

zeta obtido por Lopes et al para β-TCP é o que mais se aproxima do máximo valor deste estudo (-

28,7 mV) [143]. 

 

Tabela 5 – Valores de potencial zeta dos vidros investigados. 

Vidros Potencial Zeta (mV) 

Di-60 -27,33 ± 0,51 

Di-70 -30,10 ± 0,91 

Di-80 -18,50 ± 0,93 

Di-90 -8,39 ± 0,78 

 

A carga superficial de vidros bioativos e o seu efeito nas interações eletrostáticas com os fluidos 

fisiológicos podem influenciar os mecanismos de ligação bioativa [159–163]. A nucleação de uma 

camada de fosfato de cálcio em SBF é favorecida em superfícies carregadas negativamente, uma 

vez que esta incentiva a acumulação eletrostática de iões de cálcio na proximidade de superfície 

[159]. A posterior formação de uma camada de fosfato de cálcio gera uma carga superficial 

positiva, que é convertida ultimamente numa camada de hidroxiapatite cristalina cujo potencial 

zeta se apresenta negativo [159]. Será de esperar que a formação desta camada seja promovida nos 

vidros Di-60 e Di-70, dado que a sua carga superficial é mais negativa. 

Em geral, seria de esperar que a negatividade da membrana celular promovesse, por meio de 

interações eletrostáticas, a adesão celular a substratos carregados positivamente e que o seu 

contacto com superfícies com potencial zeta nulo ou negativo fosse minimizado, devido à repulsão 

eletrostática [164–166]. Porém, vários investigadores reportaram um efeito estimulante de 

superfícies com carga superficial negativa na adesão, proliferação osteoblásticas e na expressão de 

vários marcadores osteogénicos [152,161,162]. Este fenómeno poderá estar associado à adsorção 

de proteínas do soro presentes no meio de cultura ou à libertação de iões da superfície, que irão 

alterar a carga superficial [152,161]. Já Larry Hench indica que a adsorção proteica precede a 
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adesão celular e cria um meio favorável à posterior adesão celular [11]. Suzuki et al reportaram que 

quando mais negativo o potencial zeta maior a quantidade de proteínas de soro adsorvidas à 

superfície [155]. 

4.4.  Degradação química dos vidros bioativos 

A solução de Tris-HCl é ideal para a análise dos processos de dissolução e precipitação 

decorrentes da imersão de vidros bioativos, pois não possui elementos na sua constituição que 

possam influenciar os fenómenos referidos, tal como acontece com o fluido fisiológico simulado 

[138], pelo que a formação de apatite não é geralmente esperada [167]. 

4.4.1.  Análise das alterações estruturais 

A análise do difratograma de raios X dos vidros após a sua imersão em Tris-HCl durante 7 dias, 

apresentada na Figura 9, permite concluir que não há formação de HCA cristalina, ou se há, está 

abaixo dos limites de deteção experimentais conseguidos com a utilização desta técnica de 

caracterização. 

 

Figura 9 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros após a sua imersão em Tris-

HCl durante 7 dias. 
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Porém a interpretação dos seus espetros de FTIR sugere claramente a existência de picos 

usualmente associados a grupos fosfato, nomeadamente entre 563 e 603 cm
1

 que poderão ser 

atribuídos a uma camada de fosfato de cálcio amorfa [11,44,135,136,168]. Na composição Di-90 

não são visíveis estas bandas, possivelmente devido ao menor conteúdo de fosfato que esta possui 

ou a ausência de precipitados de fosfato de cálcio amorfo. A formação de uma camada de sílica gel 

poderá ser percetível através de uma banda de baixa frequência centrada a 473 cm
1

, que 

corresponderá à vibração de um modo elongacional de grupos Si‒O‒Si [44,134–136]. Os picos 

apresentados entre 1051 e 1057 cm
1

 podem resultar da contribuição dos modos de vibração de 

grupos SiOSi e PO [134]. Em alguns vidros, nomeadamente no Di-90, Di-70 e Di-60, é 

possível visualizar um pico muito largo centrado em cerca de 920 cm
1

 que poderá ser derivado da 

presença de NBO [11]. A presença de pequenos picos centrados em ~1383 e 1420 cm
1

 em alguns 

vidros sugere a existência de uma pequena quantidade de grupos CO2
3

 [135,138]. 

4.4.2.  Análise das trocas iónicas entre os vidros bioativos e a solução 

A imersão dos biovidros na solução de Tris-HCl potencia a adsorção de grupos OH

 da solução, 

tornando o pH da solução mais ácido durante o primeiro período de contacto. Esta poderá ser a 

razão pela qual é possível detetar uma pequena diminuição do pH da solução na primeira hora de 

imersão na Figura 10 (a), nomeadamente para as composições Di-50 e Di-60. Seguidamente 

verifica-se uma inversão deste comportamento, com aumentos de pH ao longo do tempo 

dependentes da composição, sendo os aumentos mais acentuados verificados para as composições 

Di-50 e Di-60. Esta inversão do comportamento é atribuída à lixiviação preferencial das espécies 

alcalino-terrosas (M
2+

). A facilidade com que as espécies iónicas de alguns sólidos tendem a 

dissolver-se de forma não estequiométrica para o meio líquido está relacionada com a intensidade 

de campo iónico, definida como a razão entre a carga do ião e a raiz quadrada do raio iónico [169–

171]. Quanto menor for a intensidade de campo iónico mais facilmente um determinado ião se 

desprende do sólido e passa para o meio líquido. Como os outros elementos do vidro são menos 

lixiviáveis, a compensação de carga dá-se através de um mecanismo de troca iónica com a entrada 

de iões hidrogénio na estrutura do vidro, à superfície e na região mais próxima da superfície 

[172,173]. Assim, altera-se o balanço entre os iões determinantes do pH, com a predominância 

cada vez maior dos grupos OH

, justificando os aumentos de pH para os tempos de imersão mais 

longos observados (Figura 10). Por outro lado, o maior teor de espécies alcalino-terrosas nas 

composições Di-50 e Di-60 também explicam os aumentos de pH mais acentuados para estas 

composições. Apenas as composições Di-90 e Di-80 parecem desviar-se desta tendência geral para 

tempos de imersão intermédios até 24 horas, período em que se registaram valores de pH 

superiores aos das outras amostras, seguidos de uma certa estabilização até aos 7 dias. Este 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 45 

 

 

 

aparente desvio do comportamento esperado pode ser devido a erros experimentais ou à influência 

de fatores secundários menos evidentes. 

 

 

Figura 10 – Variação do pH da solução de Tris-HCl para cada composição ao longo do tempo de 

imersão. Em (a) é apresentado o pormenor da diminuição do pH nas primeiras horas de imersão. 

 

A interpretação referida é consistente com os resultados de pH e de perda de peso das amostras 

ao fim de 7 dias de imersão na solução de Tris-HCl apresentados na Figura 11, e com as variações 

das concentrações de silício, cálcio e magnésio lixiviadas para a solução (Figura 12). Assim, com o 

incremento de diópsido nos vidros analisados, o pH das soluções ao fim de 7 dias mostra uma clara 

tendência decrescente, que poderá ser atribuída à maior facilidade que os iões alcalino-terrosos 

possuem para se libertarem da rede silicatada em vidros com menor quantidade de diópsido [174]. 

Isso é comprovado pelos dados da análise química que indicam uma diminuição da concentração 

de cálcio e magnésio com o aumento do teor de diópsido. Porém, as perdas de peso das amostras 

analisadas, que também estão indicadas na Figura 11, não refletem bem os balanços mássicos 

esperados através das trocas iónicas acima sugeridas, nomeadamente a menor perda de peso da 

amostra Di-50 (~0,12%). Com efeito, esperar-se ia uma perda de peso superior para esta amostra, 

assumindo uma dissolução mais extensa derivada do seu maior teor de elementos alcalino-terrosos, 

sugerindo a eventualidade de a dissolução ter sido de algum modo compensada pela precipitação de 

alguns produtos de degradação no material ou mesmo pela repolimerização de uma camada de 

sílica [175]. Já os resultados de perda de peso observados para as amostras Di-60, Di-70, Di-80 e 

Di-90 mostram uma certa estabilidade, cerca de 1%, aproximando-se assim mais da tendência 

esperada quando se considera que as perdas de peso derivam apenas da passagem de espécies do 

sólido para a solução. Wu et al apuraram perdas de peso deste calibre para vitrocerâmicos de 

diópsido [92], assim como Kansal et al para vitrocerâmicos de diópsido-fluorapatite [133]. Goel et 
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al obtiveram perdas de peso ligeiramente superiores em Tris-HCl de vidros inseridos no sistema 

diópsido-fluorapatite-fosfato de tricálcio [15]. 

 

 

Figura 11 – Variação do pH do Tris-HCl e perda de peso dos vidros imersos durante 7 dias com o 

conteúdo de diópsido de cada vidro. 

 

 

Figura 12 – Concentrações iónicas da solução de Tris-HCl em função da quantidade de diópsido dos 

vidros. 

 

4.4.3.  Resumo dos resultados relativos à degradação química dos vidros 

Após contacto inicial do vidro com a solução decorreu um fenómeno de adsorção de grupos 

OH
‒
, gerando uma diminuição do pH da solução para algumas composições. A posterior lixiviação 

de iões alcalino-terrosos dos vidros e a sua troca com iões de hidrogénio da solução potenciou o 

aumento do pH para tempos de imersão mais longos. Uma vez que as composições Di-50 e Di-60 

possuem maior teor alcalino-terroso, induziram incrementos mais acentuados do pH da solução. 

Pelo contrário, os vidros Di-80 e Di-90 mantiveram o pH da solução constante após 24 horas de 

imersão, desviando-se desta forma do comportamento esperado. A perda de peso dos vidros após 
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uma semana de imersão numa solução de Tris-HCl foi inferior a cerca de 1%. Possivelmente 

ocorreu uma atenuação deste valor devido à precipitação de alguns produtos de degradação que 

levaram à formação de camadas de sílica e fosfato de cálcio amorfo, como sugerido pela FTIR. 

Não foi contudo visível a presença de uma camada de hidroxiapatite cristalina. 

4.5.  Capacidade de formação da camada de hidroxiapatite em 

SBF 

Os ensaios de bioatividade permitem determinar se ocorre formação de uma camada de 

hidroxiapatite in vitro. Para a realização destes, recorreu-se à imersão do material em SBF cuja 

constituição é semelhante à do plasma humano, de modo a aproximar as condições de teste da 

situação in vivo [128,176]. Esta solução irá favorecer termodinamicamente a formação de apatite 

[174,176]. 

4.5.1.  Análise das alterações estruturais 

Os padrões de XRD e os espetros de FTIR das amostras após a sua imersão em SBF durante 1 e 

24 horas estão apresentados na Figura 13 e Figura 14, respetivamente. 

As amostras imersas durante 1 e 24 horas não exibem picos cristalinos visíveis, o que poderá 

indicar que até este ponto não há formação de uma camada cristalina de hidroxiapatite detetável 

por esta técnica. A interpretação do espetro de FTIR das amostras imersas durante 1 hora revela a 

possível presença de modos de vibração relativos a grupos de SiOSi (467 a 480 cm
1

), a grupos 

de fosfato (554 a 563 e 602 cm
1

) e a grupos carbonato (878, ~1383 e ~1420 cm
1

) 

[11,15,44,136,138,168]. Os picos atribuídos às vibrações de grupos fosfato sugerem a formação de 

depósitos amorfos de fosfato de cálcio, considerados percursores de hidroxiapatite [11,15]. A 

incorporação dos grupos CO3
2

 corresponde a uma substituição do tipo B (~1420 cm
1

), isto é, os 

grupos carbonato irão substituir os grupos fosfato nos depósitos de fosfato de cálcio [15,177,178]. 

Os picos complexos centrados entre 1051 e 1069 cm
1

 poderão incluir contribuições dos modos de 

vibração de grupos SiOSi e fosfato [134,136]. Também é possível distinguir um pequeno ombro 

em 1240 cm
1

, geralmente associado ao modo elongacional de SiOSi pertencentes a grupos Q
3
, o 

que poderá indicar a formação de uma camada rica em sílica [15,44,135]. 
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Figura 13 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros após imersão em SBF 

durante 1 hora. 

 

 

Figura 14 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros após imersão em SBF 

durante 24 horas. 
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Após 24 horas de imersão, as amostras de Di-70 e Di-90 desenvolvem picos que poderão estar 

associados a grupos Q
3
 (960 cm

1
) [32,137] e ao modo de flexão dos grupos SiOSi (798 cm

1
), 

sugerindo a existência de uma camada rica em sílica [137,138]. Nestas duas amostras também é 

possível verificar um aumento da intensidade dos picos normalmente associados ao modo de 

vibração dos grupos SiOSi, nomeadamente os picos centrados entre 463 e ~ 1069 cm
1

, assim 

como a de outros grupos (560 cm
1

, 1067 e 1072 cm
1

, e 1238 cm
1

). É de referir o 

desaparecimento das bandas ~563 cm
1

 e ~602 cm
1

 no espetro FTIR do vidro Di-90 após 24 horas, 

que poderá indicar uma possível dissolução de uma camada de fosfato de cálcio. 

Os espetros de XRD e FTIR relativos aos vidros imersos em SBF durante 7 e 14 dias estão 

indicados na Figura 15 e Figura 16, respetivamente. O difratograma de raios X das amostras 

imersas em SBF durante 7 e 14 dias demonstra claramente a presença de picos designados a 

hidroxiapatite cristalina. Os espetros de FTIR das amostras imersas durante 7 dias demonstram 

nitidamente um aumento da intensidade das bandas de uma forma geral. A banda que estava 

centrada em ~560 cm
1

 divide-se agora em dois picos, ~563 e ~604 cm
1

, característicos de grupos 

PO4
3

 de uma apatite cristalina [11,15,44,135,136]. A vibração de ligações associadas a grupos 

CO3
2

 torna-se mais evidente e presente em todas as composições (874 e 1423 cm
1

), embora as 

bandas centradas a ~1385 cm
1

 desapareçam após 24 horas. A presença destes grupos indica que a 

camada cristalina originada corresponde a hidroxiapatite carbonatada. Ainda é possível encontrar 

alguns picos atribuídos às vibrações dos grupos SiOSi (~467, 798, 960 e 1240 cm
1

), o que 

poderá sugerir que a quantidade de hidroxiapatite ainda não é suficiente para ocultar a presença das 

ligações SiOSi. 

Ao fim de 14 dias de imersão em SBF, os espetros de FTIR das composições investigadas 

apresentam picos bem definidos associados aos grupos fosfato e aos grupos carbonato, sendo que a 

intensidade das bandas características dos grupos SiOSi diminui (~469, ~793, 960 e 1238 cm
1

) 

e em algumas composições até desaparecem, nomeadamente nos vidros Di-50, Di-60 e Di-70. A 

intensidade dos picos associados à hidroxiapatite é maior na composição Di-70, sugerindo que a 

camada formada possui maior grau de cristalinidade. 
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Figura 15 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros após imersão em SBF 

durante 7 dias. 

 

 

Figura 16 – Difratograma de raios X (a) e espetro de FTIR (b) dos vidros após imersão em SBF 

durante 14 dias. 
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4.5.2.  Análise das modificações superficiais 

As imagens da superfície dos vidros Di-50, Di-70 e Di-90 após a sua imersão em SBF durante 

3, 7 e 14 dias, obtidas com recurso a SEM, estão apresentadas na Figura 17, Figura 18 e Figura 19 

respetivamente. 

Ao fim de 3 dias de imersão, as amostras de vidro ostentam uma superfície acidentada 

consistente com o processo de dissolução ocorrido (Figura 17 (a), Figura 18 (a) e Figura 19 (a)). A 

análise química da superfície do vidro Di-50 por EDS permitiu identificar um predomínio de 

silício, talvez associado à presença de uma camada rica em sílica, sobre a qual também é possível 

encontrar pequenos depósitos, que se confirma serem de fosfato de cálcio com uma razão Ca/P 

igual a 1,59 (Figura 17 (b)). No vidro Di-70 já se identifica uma predominância de cálcio e fósforo 

(Ca/P igual a 1,77), o que poderá significar que para esta composição a formação de uma camada 

de hidroxiapatite carbonatada poderá ocorrer mais rapidamente. Sobre o vidro Di-90 é possível 

visualizar alguns depósitos que provavelmente correspondem a fosfato de cálcio (Figura 19 (a)). 

Após 7 dias de imersão, as superfícies dos vidros Di-50 e Di-70 estão cobertas por uma camada 

de fosfato de cálcio com uma razão atómica Ca/P de cerca de 1,67, que se assemelha à razão da 

hidroxiapatite estequiométrica [179] (Figura 17 (c) e (d) e Figura 18 (b) e (c)). A superfície do 

vidro Di-90 aparenta continuar ligeiramente acidentada mas com maior número de depósitos de 

fosfato de cálcio (Figura 19 (b) e (c)), o que sugere que a velocidade de formação de uma camada 

de hidroxiapatite carbonatada é menor quando comparada com a dos restantes vidros. 

Com 14 dias de imersão, é possível verificar a formação de umas estruturas esféricas de 

hidroxiapatite com alguns poros no vidro Di-50, como se pode observar na Figura 17 (e) e (f). A 

presença de poros também é evidente para a composição Di-70 e Di-90, Figura 18 (e) e Figura 19 

(d) respetivamente, e já foi observada por Wu em vitrocerâmicos de diópsido [92] e por Chen et al 

em vitrocerâmicos com cerca de 11% em mol de óxido de magnésio [180]. Para os vidros Di-50 e 

Di-70, a razão Ca/P está próxima de 2, valor superior ao que seria de esperar numa camada de 

hidroxiapatite depositada in vitro em SBF. Nestas condições de teste, a hidroxiapatite formada é 

usualmente algo deficiente em cálcio. As discrepâncias podem dever-se à fraca precisão deste tipo 

de análise. 
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Figura 17 – Imagem de SEM da superfície do vidro Di-50, após vários tempos de imersão em SBF: a) e 

b) 3 dias, c) e d) 7 dias e e) e f) 14 dias. 
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Figura 18 – Imagem de SEM da superfície do vidro Di-70, após vários tempos de imersão em SBF: a) 3 

dias, b) e c) 7 dias e d), e) e f) 14 dias. 
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Figura 19 – Imagem de SEM da superfície do vidro Di-90, após vários tempos de imersão em SBF: a) 3 

dias, b) e c) 7 dias e d) 14 dias. 

4.5.3.  Análise das trocas iónicas entre os vidros bioativos e a solução 

As concentrações das diferentes espécies iónicas (Ca
2+

, Mg
2+

 e Si
4+

) detetadas em SBF após a 

imersão dos vidros durante 1, 6 e 24 horas estão apresentadas na Figura 20, e as respetivas 

variações de pH são mostradas na Figura 21. Ao longo das primeiras 24 horas de imersão, verifica-

se um aumento geral de todas as espécies analisadas seguido de tendências decrescentes, à exceção 

dos alcalino-terrosos (Ca
2+

, Mg
2+

), que no vidro Di-90 ainda mostram tendências crescentes. A 

propensão para uma tendência crescente de magnésio no vidro Di-90 pode explicar-se pelo maior 

teor deste elemento nesta composição (Tabela 1). A concentração de silício também é superior na 

solução que continha o vidro Di-90 pela mesma razão. Porém o aumento do conteúdo de magnésio 

também poderá favorecer a dissolução da rede silicatada nas primeiras 24 horas, tal como já foi 

observado por Dietrich et al, em vidros de composição 46S6 dopados com magnésio [55], 

originado maior quantidade de silício solúvel [54,55]. 

As maiores concentrações dos alcalino-terrosos no Di-90 são corroboradas pelos valores de pH 

mais elevados do meio, atingindo um pH ~ 8,8 para este vidro bioativo ao fim de 2 dias de imersão 

(Figura 21). O fato de o vidro Di-90 libertar maior quantidade de espécies alcalino-terrosas e 

induzir um pH mais elevado, mesmo sendo a composição com menor teor alcalino-terroso total 

c) 

b) a) 

d) 
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(Tabela 1), poderá ser associado ao maior conteúdo e posterior libertação de fosfato nas restantes 

composições, que poderão tamponar ainda mais a solução, mantendo os valores de pH ligeiramente 

mais baixos e diminuindo a libertação de espécies alcalino-terrosas [181]. Estes valores de pH são 

ligeiramente superiores quando comparados com aqueles obtidos na solução de Tris-HCl (~8,2), 

especialmente para a composição Di-90, devido porventura à maior concentração de solução 

tampão Tris em Tris-HCl [167,175]. 

 

 

Figura 20 – Concentrações iónicas da solução de SBF ao longo do tempo de imersão para três dos 

vidros investigados. 

 

 

Figura 21 – Variação do pH da solução de SBF para cada composição ao longo do tempo. 

 

A tendência decrescente das concentrações iónicas observada para as composições Di-50 e Di-

70 é consistente com o envolvimento dos iões na formação da camada de hidroxiapatite 

carbonatada numa fase posterior, detetada por XRD e corroborada por análises de FTIR e SEM 

(Figura 13 até Figura 19). Estes resultados sugerem que o consumo de espécies iónicas na 

deposição da camada de hidroxiapatite carbonatada e a barreira que esta exerce à difusão dessas 
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espécies do sólido para a solução concorrem para o decréscimo das concentrações detetadas após as 

concentrações máximas terem sido atingidas. 

4.5.4.  Resumo de resultados relativos à capacidade de formação da 

camada de HA em SBF 

A formação de uma camada de hidroxiapatite cristalina é considerada um pré-requisito para 

biomateriais aplicados à regeneração óssea, que para além de limitar a reatividade do vidro na sua 

superfície, também possui um efeito estimulante na adsorção de espécies biológicas e, 

consequentemente na adesão, proliferação e diferenciação de células osteoblásticas [80,182]. 

Procedeu-se à imersão dos vidros em SBF de forma a averiguar a ocorrência deste processo. Após 

24 horas de imersão, foi possível verificar a formação de uma camada rica em sílica gel, 

evidenciada pelo aumento da intensidade dos picos de FTIR associados às vibrações de grupos Si‒

O‒Si, especialmente nas composições Di-70 e Di-90. Possivelmente, o maior conteúdo de 

magnésio que estes vidros possuem favoreceu a libertação das espécies solúveis de silício, que 

promoveram a formação da camada rica em sílica. Os valores de pH obtidos são relativamente 

elevados em comparação com os mesmos em Tris-HCl, nomeadamente para Di-90, devido 

porventura, à menor concentração de Tris que possui, que lhe irá conferir menor capacidade 

tampão. Ao fim de 3 dias de imersão, a superfície dos vidros apresenta-se acidentada devido ao 

processo de dissolução dos vidros, sendo possível encontrar pequenos depósitos de fosfato de 

cálcio sobre a camada de sílica formada anteriormente. A razão Ca/P destes depósitos é de cerca de 

1,59. Após uma semana é claramente visível por XRD, FTIR e SEM/EDS a presença de uma 

camada de hidroxiapatite carbonatada cristalina, com uma razão Ca/P de cerca de 1,67, equivalente 

à da hidroxiapatite estequiométrica. Finalmente, 7 dias depois, os picos de FTIR atribuídos à 

formação da camada de sílica tornam-se quase impercetíveis nas composições Di-50 a Di-70, e a 

intensidade dos picos de hidroxiapatite é superior no vidro de Di-70, sugerindo que a camada 

formada possui maior grau de cristalinidade. 

Estes resultados sugerem, globalmente, que os vidros concebidos têm a capacidade de incitar a 

precipitação de uma camada de hidroxiapatite, característica dos materiais bioativos, sendo que o 

Di-70 se destaca pela maior velocidade de formação de hidroxiapatite carbonatada com maior grau 

de cristalinidade. A carga superficial mais negativa deste vidro poderá ter contribuído para este 

destaque. 
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4.6.  Comportamento das hMSCs em contacto com os vidros 

bioativos 

Para o seguimento da caracterização dos vidros inseridos neste sistema em meio celular, foram 

selecionadas três composições: Di-60, Di-70 e Di-90. Inicialmente pretendia-se investigar as 

composições situados no limite de cristalinidade (Di-50 e Di-90) e a composição intermédia (Di-

70) de modo averiguar a tendência dos comportamentos celulares ao longo do sistema. Contudo, a 

composição Di-50 começou a mostrar indícios de cristalização, pelo que foi excluída destes testes. 

As MSCs são células adultas multipotentes, que, sob a influência de sinais apropriados, podem 

originar, por diferenciação, células especializadas de linhas celulares do tecido conjuntivo, entre 

elas osteócitos, condrócitos e adipócitos [21–24]. Estas células podem ser isoladas com eficácia a 

partir de vários tecidos, nomeadamente do tecido adiposo, fígado, músculo, fluido sinovial e cordão 

umbilical, sendo que a principal fonte de células estaminais mesenquimais para estudos clínicos é a 

medula óssea [21,24]. Estas células possuem um elevado potencial de expansão em cultura, 

mantendo o seu fenótipo e as suas características funcionais após sucessivas passagens, porém a 

sua capacidade de divisão celular não é ilimitada, podendo vir a resultar na perda de potencial 

replicativo [24,183]. 

A resposta das hMSCs aos biovidros foi avaliada em dois meios de cultura: em meio basal, que 

é essencialmente um meio de crescimento e proliferação celular, e em meio osteogénico, cuja 

finalidade é o incentivo da diferenciação osteogénica através da adição de três suplementos 

osteogénicos: a dexametasona, o ácido ascórbico e β-glicerofosfato [21,184–186]. A dexametasona 

é um glicocorticóide sintético que se liga a proteínas ativadoras para a transcrição de genes 

osteoblásticos presentes no ADN, uma vez que estas proteínas só por si não são capazes de iniciar o 

processo, estimulando deste modo a diferenciação osteogénica [187]. A presença constante deste 

suplemento em condições in vitro irá incrementar a atividade da fosfatase alcalina [184,185,187]. 

Porém, quando a sua concentração no meio é elevada poderá resultar na inibição da proliferação e 

função osteoblástica [184,186,187]. A adição de ácido ascórbico no meio de cultura de células é 

fundamental para a proliferação osteoblástica, através do aumento da expressão de genes 

associados ao ciclo celular e síntese de colagénio, visto que atua como um cofator da hidroxilação 

de resíduos de prolina e lisina na molécula de colagénio [184,186]. A presença de β-glicerofosfato 

conduz à formação de depósitos minerais, dado que este agente irá ser hidrolisado rapidamente pela 

fosfatase alcalina para gerar elevados níveis de iões de fosfato inorgânico no meio, que 

ultimamente constituem um estímulo para a modelação da atividade osteoblástica no sentido de 

promover a mineralização da matriz extracelular [184,186–188]. 
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4.6.1.  Atividade metabólica das hMSCs 

Para a avaliação da atividade metabólica das hMSCs sobre os vidros investigados foi efetuado 

um ensaio de fluorescência com a resazurina, que é indicador de oxidação-redução. As células 

metabolicamente ativas irão provocar uma redução da resazurina originando uma mudança química 

de azul não fluorescente para vermelho fluorescente associado à resorufina. A quantidade de 

fluorescência obtida no ensaio irá ser proporcional à atividade metabólica das células [130,189]. 

Este método é rápido, simples e preciso, não é citotóxico nem exige a morte de células para a 

obtenção de resultados, pelo que se pode considerar uma opção viável para a caraterização do 

comportamento celular [130,190]. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 22. 

É visível um aumento progressivo da atividade metabólica das células durante o período de 

cultura em ambos os meios. Este comportamento já foi observado por Bidarra et al, com recurso à 

mesma linha celular e às mesmas condições de cultura [191]. Os elevados desvios padrão obtidos 

são resultado da grande variabilidade de tamanhos das amostras de vidro, visto que não foi possível 

uniformizá-las. 

Em condições basais, as composições Di-60 e Di-70 ostentam uma atividade metabólica 

superior e estatisticamente significativa ao fim de duas semanas de cultura em comparação com o 

controlo (TCPS), sugerindo que a libertação progressiva de iões de silício, cálcio e magnésio dos 

vidros poderá ter estimulado o incremento da atividade metabólica das hMSCs [101,192,193]. 

Contudo, após 21 dias nada é possível inferir sobre o comportamento celular, uma vez que a 

diferença entre valores de fluorescência de todos os materiais analisados não é estatisticamente 

significativa, indicando uma possível recuperação das células em contacto com o material de 

controlo (TCPS) e Di-90.  

Após 21 dias de cultura em meio osteogénico, os vidros Di-60 e Di-70 destacam-se com uma 

atividade metabólica bastante superior quando comparada com a do controlo, confirmando que os 

produtos de degradação destes vidros também estimulam a atividade celular, para além dos 

suplementos osteogénicos cujo efeito isolado é observado no material de controlo (TCPS). É de 

referir que ao fim de 14 dias de cultura, é claramente percetível que o vidro Di-90 é o que incita 

menor atividade metabólica das células em meio osteogénico. Este fenómeno poderá estar 

relacionado com a dissolução iónica gradual de magnésio e silício, uma vez que este vidro possui 

maior teor destes elementos. Serre et al relataram que a presença de magnésio em concentrações 

superiores às fisiológicas em meio de cultura poderá inibir o fenótipo osteoblástico [194]. Han et al 

verificaram que a presença de cerca de 2,5 mM de iões de silício diminui a atividade da fosfatase 

alcalina [195], o que poderá prejudicar de alguma forma a diferenciação das hMSCs e, 

consequentemente reduzir a sua atividade metabólica e viabilidade em condições que impõem uma 
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diferenciação celular. A libertação de iões de silício no meio basal não provoca os efeitos 

exacerbados observados em condições osteogénicas, dado que a concentração citotóxica deste 

elemento que irá afetar a proliferação celular é ligeiramente superior, como reportado por Zhang et 

al e Han et al [195–197]. Meseguer-Olmo et al analisaram a variação da concentração iónica do 

meio em condições basais e osteogénicas em cerâmicos inseridos no sistema Ca2SiO4 – Ca3(PO4)2 e 

verificam que a quantidade de iões de silício no meio osteogénico era ligeiramente superior [198]. 

Contudo, após 21 dias de cultura, a atividade metabólica aumenta notoriamente, indicando que 

possivelmente as células recuperaram dos níveis de toxicidade estabelecida e/ou a velocidade de 

degradação deste vidro diminui consideravelmente. Este fenómeno de recuperação das células já 

foi relatado por Bidarra et al [191]. 

 

 

Figura 22 – Atividade metabólica das hMSCs em contacto com os vidros Di-60, Di-70 e Di-90 e 

controlo TCPS em meio basal e meio osteogénico, utilizando um ensaio de resazurina após 1, 3, 7, 14 e 

21 dias de cultura. Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

Para além da exposição a produtos de degradação, a molhabilidade e carga superficial dos 

substratos de biovidro poderão ter influenciado o comportamento celular observado, como já 

referido anteriormente. A maior atividade metabólica das hMSCs registada em cultura com os 

vidros Di-60 e Di-70 poderá estar associada ao carácter mais hidrofílico das suas superfícies, que 

como é sabido, estimula a adesão celular. Por outro lado, a carga superficial mais negativa, 

potencialmente prejudicial para a atividade celular, poderá ter sido modificada pela adsorção 

preferencial de algumas proteínas do soro, e ter finalmente favorecido a adesão celular e, 
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consequentemente, a atividade metabólica. No que respeita ao biovidro Di-90, os efeitos 

combinados do seu caráter hidrofílico menos acentuado e da sua carga superficial menos negativa 

poderão ter contribuído para inibir a atividade celular e/ou a adsorção proteica. 

4.6.2.  Viabilidade celular 

A viabilidade celular foi obtida com recurso ao ensaio colorimétrico de live/dead e as imagens 

obtidas são apresentadas na Figura 23 e Figura 24, em meio basal e osteogénico, respetivamente. A 

predominância da cor verde (calceína AM) nas imagens indica a presença de células viáveis 

revelando que os vidros analisados suportam a proliferação das hMSCs [199,200]. A existência de 

pequenos aglomerados de células mortas marcadas a vermelho após um dia de cultura é atribuída à 

dificuldade de obtenção de nutrientes experimentada por estas células, uma vez que se situam no 

interior de aglomerados produzidos aquando da colocação das células sobre os materiais. Nas 

composições Di-60 e Di-70 já é possível encontrar células que se afastam destes aglomerados. 

Após 7, 14 e 21 dias no meio basal é facilmente percetível a adesão, dispersão e proliferação 

celular pela superfície dos vidros através da formação de uma monocamada confluente de células 

[201], sem que seja possível verificar diferenças significativas entre os materiais investigados. 

Em condições osteogénicas, são identificáveis grandes aglomerados de células na composição 

Di-90 até aos 21 dias de cultura, sugerindo que esta composição poderá ter um efeito inibitório na 

dispersão e proliferação celular quando é imposta a diferenciação osteoblástica nas hMSCs. Estes 

resultados estão em concordância com os resultados de atividade metabólica celular obtidos e 

apresentados anteriormente. Como já mencionado, a libertação iónica dos vidros, a molhabilidade e 

carga superficial poderão ter contribuído para este fenómeno. 

É de notar que a proliferação celular parece ser semelhante nos dois meios analisados, indicando 

que, possivelmente, a dissolução iónica do vidro terá um efeito equivalente à adição dos 

suplementos osteogénicos na proliferação das hMSCs [101,192,193]. 
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Figura 23 – Imagens de microscopia confocal das hMSCs sobre os vidros Di-60, Di-70 e Di-90 após 1, 7, 

14 e 21 dias de cultura em meio basal. As células vivas estão representadas a verde (calceína AM) e as 

células mortas a vermelho (EthD-1). 
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Figura 24 – Imagens de microscopia confocal das hMSCs sobre os vidros Di-60, Di-70 e Di-90 após 1, 7, 

14 e 21 dias de cultura em meio osteogénico. As células vivas estão representadas a verde (calceína 

AM) e as células mortas a vermelho (EthD-1). 
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4.6.3.  Morfologia celular 

As modificações da morfologia celular que se sucedem durante a adesão e dispersão celular 

devem-se à reorganização do citoesqueleto da célula, cuja função reside no controlo da forma e 

comportamento celular [1,185]. A análise das alterações do citoesqueleto das hMSCs foi realizada 

recorrendo à marcação dos microfilamentos de actina (Alexa Fluor® 488-faloidina) e dos núcleos 

(EthD-1). As imagens de microscopia confocal do estudo imunocitoquímico dos filamentos de 

actina e dos núcleos após 7 e 21 dias de cultura em condições basais e osteogénicas estão 

apresentadas na Figura 25 e Figura 26, respetivamente. 

 7 dias 21 dias  

Di-60 

  

 

Di-70 

  

 

Di-90 

  

 

Figura 25 – Imagens de microscopia confocal do estudo imunocitoquímico dos filamentos de actina (a 

verde) e dos núcleos (a vermelho) dos vidros Di-60, Di-70 e Di-90 em meio basal após 7 e 21 dias de 

cultura. 
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Figura 26 – Imagens de microscopia confocal do estudo imunocitoquímico dos filamentos de actina (a 

verde) e dos núcleos (a vermelho) dos vidros Di-60, Di-70 e Di-90 em meio osteogénico após 7 e 21 dias 

de cultura. 

 

Em ambos os meios, é possível verificar a interação das hMSCs com os vidros como é sugerido 

pelos prolongamentos citoplasmáticas presentes em redor das células [191]. A morfologia 

poligonal das hMSCs é observável, típica de células osteoblásticas [202], porém esta é mais notória 

em condições osteogénicas, sendo que a adição de suplementos osteogénicos poderá promover 

alterações mais significativas nos citoesqueletos neste sentido [184]. Verifica-se ainda que no meio 

que induz a diferenciação as células sobre o vidro Di-90 se mantêm aglomeradas após uma semana 

de cultura. Esta observação sugere a possível existência de algum estímulo prejudicial à 
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diferenciação celular, potencialmente associado à exposição excessiva aos produtos de degradação 

do biovidro, ao seu carácter hidrofílico menos acentuado e à carga superficial menos negativa 

quando comparado com as restantes composições. 

Após 21 dias de cultura, torna-se difícil observar claramente os filamentos de actina 

possivelmente devido à confluência das células em camadas, principalmente num meio 

osteogénico. Este fenómeno de confluência poderá contribuir para a estimulação da diferenciação 

celular [184]. Deve-se notar que, após 21 dias, as células em contacto com o vidro Di-90 aparentam 

estar mais dispersas, possivelmente devido ao fenómeno de recuperação referido nos tópicos 

anteriores. 

A microscopia eletrónica de varrimento permitiu observar a morfologia das hMSCs que 

aderiram à superfície dos materiais após 1 e 7 dias de cultura, cujas imagens são expostas na Figura 

27 para condições basais e na Figura 28 para condições osteogénicas. 

Em meio basal, após 1 dia de cultura algumas células ostentam uma morfologia 

aproximadamente poligonal, referida anteriormente, com vários prolongamentos citoplasmáticos, 

sugerindo que as células estão a alongar-se e a aderir à superfície dos materiais e, desta forma, a 

aumentar a respetiva área de contacto [178,198,203]. Este comportamento também é detetável na 

Figura 23, onde se distinguem várias células que se afastam dos aglomerados. É de referir que, no 

controlo, as células já se apresentam completamente alongadas e dispersas, adquirindo uma 

morfologia fusiforme e cobrindo quase totalmente a sua superfície. Ao fim de 7 dias de cultura, é 

possível visualizar um maior número de células com um consequente aumento de interconexões e 

com uma morfologia mais fusiforme, em comparação com o dia 1, verificando-se também a 

formação de camadas de células sobre os vidros, semelhante à camada observada no controlo, que 

cobre parcialmente as superfícies dos materiais. Estes resultados são corroborados pelas imagens 

de microscopia confocal apresentados na Figura 23. Este comportamento celular sugere que estes 

vidros bioativos promovem uma boa adesão celular em condições basais [202–208]. 

Em condições osteogénicas, após 1 dia de cultura sobre os vidros, as células dispõem-se 

geralmente em aglomerados, sendo possível observar alguns prolongamentos citoplasmáticos que 

aderem à superfície. Este comportamento é comprovado pela disposição que as células adquirem 

nas imagens de microscopia confocal apresentadas na Figura 24. Contudo, não foi possível 

visualizar células isoladas de modo a averiguar de que modo a adição de suplementos osteogénicos 

afetou a morfologia celular, pois ao fim de uma semana, já se observa uma camada de células que 

cobrem parcialmente os vidros. Apenas as células plaqueadas sobre o vidro Di-90 se desviam desta 

tendência pois mantêm-se juntas em aglomerados com uma forma arredondada, característica de 

células numa fase pré-apoptótica [209]. Assim como no meio basal, as células existentes sobre o 
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material de controlo, cuja morfologia permanece sensivelmente fusiforme, formam uma camada 

que cobre parcialmente a sua superfície. 

 1 dia 7 dias 

TCPS 

  
Di-60 

  

Di-70 

  

Di-90 

  

Figura 27 – Imagens de SEM das hMSCs em cultura nos vidros Di-60, Di-70 e Di-90 e no material de 

controlo após 1 e 7 dias em condições basais.  
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Figura 28 – Imagens de SEM das hMSCs em cultura nos vidros Di-60, Di-70 e Di-90 e no material de 

controlo após 1 e 7 dias em condições osteogénicas. 
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4.6.4.  Determinação da atividade da fosfatase alcalina das hMSCs 

O desenvolvimento de um fenótipo osteoblástico de células osteogénicas em cultura segue uma 

sequência temporal de expressão génica que consiste em três períodos diferentes 

[185,207,210,211]: um período inicial de proliferação celular ativa e de produção de colagénio; 

segue-se uma fase de maturação da matriz orgânica, caracterizada por um decréscimo da 

proliferação e por um pico da atividade da fosfatase alcalina; numa etapa final, prossegue a 

mineralização da matriz extracelular. 

A fosfatase alcalina é uma proteína com atividade enzimática utilizada geralmente como um 

marcador bioquímico do início da diferenciação osteogénica [131], cuja atividade foi determinada 

através de um ensaio colorimétrico (ALP staining). As imagens adquiridas ao longo do período de 

cultura através deste ensaio estão apresentadas na Figura 29 para condições basais e na Figura 30 

para o meio osteogénico. 

Em condições que induzem a diferenciação celular, é percetível uma maior atividade da 

fosfatase alcalina, caracterizada por uma coloração rosa no ensaio colorimétrico, confirmando que 

a adição de suplementos osteogénicos tem um efeito estimulante na diferenciação osteogénica 

[184,192,200,212]. Este comportamento é percetível nos poços de controlo e nos vidros Di-60 e 

Di-70 após 14 dias de cultura. Apenas as amostras de Di-90 parecem induzir uma inibição do 

incremento da atividade da fosfatase alcalina. Como já apontado anteriormente, a razão mais 

provável para este fenómeno é a libertação de determinadas quantidades de iões de silício para o 

meio que diminuem a atividade da fosfatase alcalina e inibem a diferenciação das hMSCs [195], 

sendo que outros fatores poderão ter influenciado este fenómeno, como a molhabilidade e carga 

superficial. 

É de referir que os vidros Di-60 e Di-70 não só promovem a diferenciação num meio 

osteogénico, mas também num meio basal após 21 dias de cultura, sugerindo que estes vidros por si 

só têm um efeito estimulante na diferenciação celular, provavelmente devido à dissolução de iões 

Si
4+

, Ca
2+

, e Mg
2+

 [192,213]. Meseguer-Olmo et al comprovaram o mesmo estímulo na 

diferenciação através da análise de outros marcadores [208]. 
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Figura 29 – Coloração da atividade enzimática da fosfatase alcalina das hMSCs após 1, 7, 14 e 21 dias 

de cultura em meio basal (ampliação 10x). 

 

  TCPS Di-60 Di-70 Di-90 

1 

 

    

7 

 

    

14 

 

    

21 

 

    

Figura 30 – Coloração da atividade enzimática da fosfatase alcalina das hMSCs após 1, 7, 14 e 21 dias 

de cultura em meio osteogénico (ampliação 10x). 
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4.6.5.  Mineralização da matriz extracelular 

Com referido no tópico anterior, o desenvolvimento de um fenótipo osteoblástico termina numa 

fase de mineralização da matriz extracelular por parte de osteoblastos [185,207,210,211]. A 

atividade da fosfatase alcalina é de extrema importância na iniciação da mineralização da matriz 

extracelular uma vez que proporciona um enriquecimento de fósforo no meio [204,214]. Uma vez 

que estes vidros por si só incrementam a atividade da fosfatase alcalina, será de esperar que 

também induzam o início de uma etapa de mineralização. Para testar esta hipótese foi efetuado um 

estudo preliminar do efeito destes materiais na indução de mineralização da matriz extracelular em 

condições basais, e a sua comparação com os mesmos resultados num meio osteogénico, no qual se 

espera detetar matriz mineralizada após 21 dias de cultura, como já observado por Bidarra et al 

[191,215]. Foi utilizado um ensaio de coloração von Kossa, para constatar a presença de fosfato na 

matriz extracelular mineralizada, visto que o fosfato reage com prata adicionada sob a forma de 

nitrato de prata devido à redução do cálcio com a luz ultravioleta, originando uma coloração 

castanha escura [216]. Os resultados adquiridos por intermédio deste ensaio estão expostos no 

Anexo I (Figura 31 e Figura 32). 

Nas amostras analisadas é possível visualizar claramente uma coloração castanha que poderá ser 

atribuída à presença de fosfato na matriz mineralizada [216]. Contudo, as composições analisadas 

também possuem fosfato de cálcio na sua constituição e este poderá reagir com o nitrato de prata e 

com a luz ultravioleta, e é talvez por esta razão que se observa uma coloração acastanhada nos 

primeiros dias de cultura em ambos os meios (Figura 31 e Figura 32). Já Bonewald et al verificou 

que embora o ensaio origine uma coloração castanha, positiva, a matriz mineralizada poderá não 

estar presente [216], pelo que possivelmente este método, por si só, não será o ideal para a 

identificação da matriz mineralizada. Porém, a sua combinação com um ensaio colorimétrico de 

alizarin red poderá contornar este obstáculo, pois é efetuada a quantificação de mineralização 

através da deteção de cálcio [216]. Também poderá ser efetuada uma análise por FTIR para 

identificar as camadas de hidroxiapatite biológica concebidas pelas células [216]. 

Outra dificuldade experimentada na realização deste ensaio foi a ausência de matriz 

mineralizada nos poços de controlo após 21 dias de cultura no meio osteogénico que, como 

mencionado anteriormente, já foi reportado com o mesmo tipo de células (hMSCs) e as mesmas 

condições de cultura por Bidarra et al [191,215]. Este fenómeno poderá ser devido a erros 

experimentais ou à influência de fatores externos. É de referir que, devido a restrições temporais, 

esta experiência só foi efetuada uma vez, pelo que deverá ser repetida para verificar se estes 

resultados vigoram. 
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4.6.6.  Resumo de resultados relativos ao comportamento das hMSCs em 

contacto com os vidros bioativos 

As MSCs são células indiferenciadas com capacidade de replicação e, quando sob a ação de 

estímulos apropriados, de diferenciação em várias linhas celulares, entre as quais osteócitos, 

condrócitos e adipócitos. A resposta destas células ao contato com os vidros bioativos estudados foi 

avaliada em função da atividade metabólica, viabilidade e morfologia celular e da capacidade de 

diferenciação celular num fenótipo osteogénico. Estas variáveis foram comparadas em dois meios 

de cultura: um meio padrão, que suporta o crescimento e proliferação celular; e um meio 

osteogénico, que induz a diferenciação osteogénica através da adição de dexametasona, β-

glicerofosfato e ácido ascórbico. 

As composições Di-60 e Di-70 e os respetivos produtos de dissolução iónica constituem um 

estímulo para a adesão, crescimento, proliferação e diferenciação osteogénica das hMSCs, como é 

sugerido pelos resultados obtidos. A atividade metabólica das células aumenta progressivamente ao 

longo do período de cultura em ambas as condições avaliadas. A viabilidade celular é comprovada 

pela presença maioritária de uma coloração verde atribuída a células vivas e pelo aumento visível 

do número de células que resulta na formação de camadas de células (SEM), ainda que não sejam 

encontradas diferenças significativas entre os meios analisados. Ao nível da diferenciação 

osteogénica, estes vidros induzem um aumento visível da atividade da fosfatase alcalina, 

caracterizada por uma coloração rosa, mesmo em condições basais após 21 dias. É de referir que 

estes vidros possuem uma melhor capacidade de formação da camada de hidroxiapatite em SBF, 

como referido anteriormente, a qual poderá estimular a adesão e a atividade celular. Refira-se 

também que o carácter hidrofílico mais acentuado destes vidros poderá ter favorecido a adesão e 

proliferação celular. A carga superficial mais negativa evidenciada nestas composições, geralmente 

prejudicial para as células, poderá ter beneficiado o fenómeno de adsorção proteica, que por sua 

vez, estimula a adesão celular. 

A cultura das hMSCs com a composição Di-90 parece inibir o comportamento celular, 

nomeadamente em condições ajustadas para a promoção de um fenótipo osteoblástico. A adesão, a 

atividade metabólica e a viabilidade celular nestas condições de cultura foram prejudicadas, 

provavelmente devido à libertação exacerbada de iões Si
4+

 e Mg
2+

 que induziram um certo grau de 

citotoxicidade. É de referir que após 21 dias, a atividade metabólica das hMSCs aumenta 

consideravelmente, sugerindo que as células recuperaram da toxicidade imposta. A atividade da 

fosfatase alcalina foi significativamente reduzida na presença deste vidro em comparação com as 

restantes composições. 
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Foi também efetuado um estudo preliminar do efeito da cultura destes vidros na mineralização 

da matriz extracelular por parte das hMSCs após a sua diferenciação, porém nada foi possível 

concluir uma vez que não foi possível encontrar matriz mineralizada nos poços de controlo do meio 

osteogénico após 21 dias de cultura. É de referir que a coloração castanha atribuída à presença de 

matriz mineralizada aparece logo após o primeiro dia de cultura, provavelmente devido à existência 

de fosfato de cálcio nos vidros. 
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5.1.  Conclusões 

O objetivo principal deste trabalho passou por desenvolver e caracterizar vidros inseridos no 

sistema binário diópsido-fosfato de tricálcio em função das suas propriedades estruturais e 

superficiais, dos seus perfis de degradação e de bioatividade e, finalmente, da resposta de células 

estaminais mesenquimais humanas ao nível da atividade metabólica, viabilidade, morfologia e 

diferenciação osteogénica. 

Os vidros selecionados são amorfos e possuem predominantemente grupos Si‒O‒Si com alguns 

oxigénios não-ligantes e em menores quantidade grupos fosfato quando o seu teor é superior a 10 

% em peso. A molhabilidade de uma superfície de um biovidro é um dos fatores que determina a 

resposta celular, e as composições estudadas aproximam-se de um regime hidrofílico, sobre o qual 

se reporta melhor adesão e proliferação celular, destacando-se os vidros Di-60 e Di-70. A carga 

superficial de todos os vidros investigados é negativa, sendo mais acentuada no caso do biovidro 

D-70 com um potencial zeta de ~30 mV. Esta propriedade, sendo normalmente considerada 

prejudicial para a adesão celular, poderá estimular a adsorção proteica, a qual por sua vez pode ter 

contribuir para criar um ambiente favorável à adesão celular numa fase posterior. 

A degradação experimentada por estes vidros foi menor que 1% e relativamente semelhante. A 

perda de peso poderá ter sido atenuada pela precipitação de alguns produtos de degradação à 

superfície. 

Da caracterização in vitro em SBF pode-se inferir que estes vidros possuem capacidade de 

formar uma camada de hidroxiapatite carbonatada após 7 dias, detetável por XRD, FTIR e 

SEM/EDS. Este comportamento in vitro em meio acelular foi considerado como um indício de que 

este conjunto de vidros é potencialmente bioativo, e poderá estimular a proliferação e diferenciação 

osteoblástica através não só do contacto com a camada de hidroxiapatite carbonatada, mas também 

à libertação de iões solúveis a partir dos vidros. 
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Após esta investigação inicial, foram selecionados três composições para o seguimento da 

caracterização destes vidros num meio celular com hMSCs: Di-60, Di-70 e Di-90. A cultura das 

hMSCs sobre estes vidros demonstrou dois comportamentos diferentes: 

 As composições Di-60 e Di-70 e os respetivos produtos de dissolução iónica 

favoreceram a adesão, crescimento, proliferação e diferenciação osteogénica das 

hMSCs. O aumento da atividade metabólica e da viabilidade das células ao longo do 

período de incubação em meio basal e osteogénico, assim como a sua adesão aos vidros 

corroborada pela presença de prolongamentos citoplasmáticos, sugere que estes vidros 

suportam a adesão e proliferação das hMSCs. A diferenciação osteogénica é 

aparentemente estimulada pelos produtos de degradação destes materiais, mesmo em 

condições basais. Mas o comportamento celular pode ter sido ainda influenciado por 

outros fatores tais como a molhabilidade e carga superficial. 

 O vidro Di-90 e os respetivos produtos iónicos geraram, em condições osteogénicas, um 

constrangimento na adesão, proliferação e diferenciação osteogénica das hMSCs, 

indicando que talvez este vidro seja citotóxico nestas circunstâncias. Contudo, após 21 

dias de cultura nestas condições, a atividade metabólica celular aumenta notoriamente, 

indicando que possivelmente as hMSCs recuperaram da toxicidade imposta. No meio 

basal, este vidro permitiu a adesão, crescimento e proliferação celular até aos 21 dias de 

cultura. Todavia, a atividade da fosfatase alcalina das células foi significativamente 

reduzida na presença deste vidro em comparação com as restantes composições nos dois 

meios investigados. 

O estudo preliminar de deteção de matriz mineralizada foi inconclusivo, uma vez que não foi 

possível encontrar matriz mineralizada nos poços de controlo do meio osteogénico após 21 dias de 

cultura. 

 

Em resumo, poderá concluir-se que a composição Di-70 e os respetivos produtos de degradação, 

para além de induzirem a formação de uma camada de hidroxiapatite de forma mais rápida, são 

biocompatíveis e proporcionam um estímulo para a proliferação e diferenciação osteogénica de 

hMSCs. 
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5.2.  Trabalho Futuro 

Os vidros investigados neste trabalho ostentam potencialidades que justificam a continuidade 

das pesquisas e a partir das conclusões obtidas surgem várias hipóteses para a realização de outros 

estudos. Seria benéfico efetuar uma repetição dos ensaios realizados ao nível do comportamento 

das hMSCs em contacto com os vidros bioativos, para confirmação dos resultados obtidos, e ainda 

adicionar testes quantitativos para corroborar as conclusões conseguidas. A deteção da matriz 

mineralizada poderá ser efetuada novamente pelo ensaio de Von Kossa, todavia deverá ser 

complementado com um ensaio de alizarin red ou com uma análise de FTIR. 

Também seria útil avaliar se a hipótese formulada sobre a citotoxidade dos produtos de 

degradação dos vidros de fato é apropriada, através de um ensaio de degradação dos vidros 

utilizando os meios de cultura investigados, e a sua posterior exposição a estas células em várias 

proporções. Também se poderia prosseguir com estudos in vivo com as composições que incitaram 

melhor comportamento celular. 
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Anexo I – Estudo preliminar de deteção de mineralização 
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Figura 31 – Coloração da matriz mineralizada das hMSCs após 1, 14 e 21 dias em meio basal. 
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Figura 32 – Coloração da matriz mineralizada das hMSCs após 1, 14 e 21 dias em meio osteogénico. 

 


	Índice
	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Lista de Abreviaturas
	Introdução
	1.1.  Enquadramento
	1.2.  Objetivos
	1.3.  Organização do Documento

	Estado de Arte
	2.1.  Tecido Ósseo
	2.1.1.  Remodelação óssea

	2.2.  Vidros bioativos
	2.2.1.  Mecanismos de ligação bioativa
	2.2.1.1.  Formação da camada de hidroxiapatite carbonatada
	2.2.1.2.  Osteogénese e produtos de dissolução iónica

	2.2.2.  Sistema diópsido (CaMgSi2O6) – fosfato de tricálcio (3CaO P2O5)
	2.2.2.1.  Estimulação da proliferação e diferenciação celular através da dissolução de produtos iónicos dos vidros do sistema diópsido – fosfato de tricálcio



	Procedimento Experimental
	3.1.  Preparação dos vidros
	3.2.  Caracterização dos materiais
	3.2.1.  Propriedades estruturais
	3.2.2.  Propriedades superficiais
	3.2.2.1.  Molhabilidade
	3.2.2.2.  Carga superficial


	3.3.  Caracterização do perfil de degradação
	3.3.1.  Preparação da solução de Tris-HCl
	3.3.2.  Condições de imersão e análise

	3.4.  Caracterização da bioatividade in vitro
	3.4.1.  Preparação do SBF
	3.4.2.  Condições de imersão e análise

	3.5.  Caracterização do comportamento de hMSCs em contacto com os vidros investigados
	3.5.1.  Determinação da atividade metabólica
	3.5.2.  Determinação da viabilidade celular
	3.5.3.  Visualização do citoesqueleto celular
	3.5.4.  Visualização da morfologia celular
	3.5.5.  Análise da diferenciação celular

	3.6.  Análise estatística

	Resultados e Discussão
	4.1.  Estrutura dos vidros bioativos
	4.2.  Molhabilidade dos vidros bioativos
	4.3.  Carga superficial dos vidros bioativos
	4.4.  Degradação química dos vidros bioativos
	4.4.1.  Análise das alterações estruturais
	4.4.2.  Análise das trocas iónicas entre os vidros bioativos e a solução
	4.4.3.  Resumo dos resultados relativos à degradação química dos vidros

	4.5.  Capacidade de formação da camada de hidroxiapatite em SBF
	4.5.1.  Análise das alterações estruturais
	4.5.2.  Análise das modificações superficiais
	4.5.3.  Análise das trocas iónicas entre os vidros bioativos e a solução
	4.5.4.  Resumo de resultados relativos à capacidade de formação da camada de HA em SBF

	4.6.  Comportamento das hMSCs em contacto com os vidros bioativos
	4.6.1.  Atividade metabólica das hMSCs
	4.6.2.  Viabilidade celular
	4.6.3.  Morfologia celular
	4.6.4.  Determinação da atividade da fosfatase alcalina das hMSCs
	4.6.5.   Mineralização da matriz extracelular
	4.6.6.  Resumo de resultados relativos ao comportamento das hMSCs em contacto com os vidros bioativos


	Conclusões e Trabalho Futuro
	5.1.  Conclusões
	5.2.  Trabalho Futuro

	Anexos
	Anexo I – Estudo preliminar de deteção de mineralização


