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Abstract
This work aimed to obtain silica and composite materials based on silica (bioglass) using
"green" techniques and biomimetic catalysts (glutathione (GSH) and cysteamine (Cys)) for
further biomedical applications. Silica was prepared using a sol-gel method in aqueous
solution developing and innovating an extraction/high pressure/supercritical drying technique
(HPSE), using "green" solvents (water, ethanol and carbon dioxide). With this
extraction/drying method it was intended to remove residual catalysts and dry the materials
prepared for further comparison with conventional drying methods (freeze-drying and
evaporation). Bioglass preparation was obtained through the sol-gel method in aqueous
solution and freeze drying.
Some drug impregnation/deposition tests were conducted, using dexamethasone, in silica and
bioglass samples in order to study kinetic release.
It was possible to demonstrate that HPSE drying method could remove the most part of the
catalysts used.
The characteristic bands of silica and bioglass samples were identified using FTIR, leading to
the conclusion that the techniques and catalysts used led, indeed, to its formation.
The physical characterization of silica samples revealed that density values were between 1.8
and 2 g/cm3. The average pore diameter depended on the catalyst used and the resulting
biomimetic reaction mechanism associated: micropores were obtaining with GSH silica
samples; mesopores with Cys silica samples, and the for the mixture of two catalysts was
observed that the materials had a combination of micro and mesopores resulting from the
formation of silica by two mechanisms, with a combination of morphological properties
similar to those obtained when the two catalysts are used separately (extreme pH, acid and
basic). Surface area highest values corresponded to the lower average pore diameter samples
so the number of pores is considerably elevated.
In particle size distribution, evaporation and HPSE drying samples led to higher particle size
since the milling was hampered by the after drying morphology. Likewise, by scanning
electron microscopy (SEM), larger silica samples particles had a more dense visual aspect. In
bioglass samples it was very clear the influence of the pH, and in those using chitosan
additions.
Releasing tests of dexamethasone were done with bioglass and silica samples. It was possible
to identify a slow release and an impregnation/deposition of 6µg of drug/mg of sample.

Haemocompatibility tests concluded that obtained materials were haemolytic with the
exception of HPSE drying silica, with a mixture of catalysts, where the removal of waste
reaction was more effective.
With this work was possible to obtain promising materials for later use in tissue engineering,
particularly in hard tissues. Through "green" and "friendly" environment techniques, it was
possible to obtain mesoporous materials with a good drug impregnation/deposition in order to
improve bone regeneration.

Resumo
Este trabalho teve como objectivo a obtenção de sílica e de materiais compósitos à base de
sílica (biovidro) através da utilização de técnicas “verdes” e de catalisadores biomiméticos
(glutationa (GSH) e cisteamina (Cys)) para aplicações biomédicas. A sílica foi preparada
utilizando um método sol-gel em meio aquoso e desenvolvendo uma técnica inovadora de
extracção/secagem de alta pressão/supercrítica (HPSE), utilizando apenas solventes “verdes”
e “amigos” do ambiente (água, etanol e dióxido de carbono). Com este método de
extracção/secagem pretendeu-se remover os catalisadores residuais e secar os materiais
preparados para posterior comparação com os métodos de secagem convencionais
(liofilização e evaporação). A preparação de biovidro foi efectuada através da metodologia
sol-gel, em meio aquoso e a sua secagem foi feita por liofilização.
Foram realizados testes de impregnação/deposição de um fármaco, dexametasona, nas
amostras de sílica e biovidro para posterior estudo de cinética de libertação.
Foi possível demonstrar que o método de secagem HPSE conseguiu remover grande parte dos
catalisadores utilizados.
Identificaram-se, através da utilização do FTIR, as bandas características das amostras de
sílica e de biovidro levando a concluir que as técnicas e catalisadores utilizados conduziram,
efectivamente, à sua formação.
A caracterização física das amostras de sílica revelou que a massa volúmica tinha valores
compreendidos entre 1,8 e 2 g/cm3. Estes materiais apresentavam diâmetro médio de poros
dependentes do catalisador biomimético utilizado e consequente mecanismo de reacção
associado: obtenção de microporos nas amostras formadas com GSH; mesoporos nas
amostras formadas com Cys e, nas amostras com a mistura dos dois catalisadores foi possível
observar que os materiais tinham uma combinação de micro e mesoporos, resultante da
formação de sílica através de dois mecanismos, havendo combinação de propriedades
morfológicas semelhantes às obtidas quando os dois catalisadores são utilizados
separadamente (pH’s extremos, ácido e alcalino). Os valores mais elevados de área de
superfície corresponderam às amostras de menor diâmetro médio de poros podendo-se
concluir que, nestas amostras, o número de poros é consideravelmente elevado.
Na distribuição granulométrica, as amostras obtidas por evaporação e secagem HPSE
possuíam maior tamanho de partículas uma vez que a moagem esteve dificultada pela sua
morfologia após secagem. Da mesma forma, através da microscopia electrónica de varrimento
(MEV) identificou-se que as amostras de sílica de maior tamanho de partículas possuíam um

aspecto mais denso. Nas amostras de biovidro foi notória a influência do pH conduzindo a um
aspecto mais denso nas amostras de pH neutro e na adição de quitosano.
Fizeram-se ainda ensaios de libertação de dexametasona, nas amostras de sílica e biovidro,
onde foi possível identificar uma libertação lenta e uma impregnação/deposição de 6!g de
fármaco por mg de amostra.
Realizaram-se testes de hemocompatibilidade de onde se concluiu que os materiais obtidos
eram hemolíticos com a excepção da sílica obtida por secagem HPSE, com a mistura dos
catalisadores, onde a remoção de resíduos de reacção foi mais eficaz.
Com este trabalho foi possível a obtenção de materiais promissores para uma posterior
aplicação em engenharia de tecidos, nomeadamente em tecidos duros. Através de técnicas
“verdes” e “amigas” do ambiente, obtiveram-se materiais com características mesoporosas,
com boa capacidade de impregnação/deposição de fármacos, visando melhorar a regeneração
óssea.
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Objectivos e Motivação

O principal objectivo deste trabalho consistiu na obtenção de sílica e realização de ensaios
preliminares para a obtenção de materiais compósitos à base de sílica para potenciais
aplicações biomédicas e em Engenharia de Tecidos. Este trabalho surgiu da necessidade de
desenvolvimento de novos materiais para a aplicação em Medicina Regenerativa.
A obtenção destes materiais passou pela utilização de estratégias “verdes” e biomiméticas,
tentando introduzir técnicas inovadoras na síntese e na secagem das amostras, para uma
aplicação em tecidos duros (obtenção de biovidro) através da adição a cimentos ósseos e
hidrogéis injectáveis para posterior aplicação nos tecidos lesados.
Pretendeu-se utilizar um meio aquoso, na metodologia sol-gel, para a obtenção quer da sílica
quer dos materiais compósitos à base desta, e proceder a uma secagem com a utilização de
fluidos pressurizados e em estado supercrítico em comparação com os métodos de secagem
convencionais, a evaporação e liofilização. Na linha de técnicas “verdes” recorreu-se à
utilização de fluidos como água, etanol e dióxido de carbono na secagem por alta pressão e
tecnologia supercrítica.
Para além da obtenção dos materiais para a aplicação em regeneração de tecidos duros, este
trabalho passou também pela caracterização física, porosidade, massa volúmica, tamanho e
morfologia das partículas, assim como pela caracterização química (espectroscopia).
Realizaram-se estudos acerca da impregnação/deposição e libertação controlada de um
fármaco, a dexametasona, nas amostras de sílica e biovidro, assim como o seu índice
hemolítico através da realização de testes preliminares de actividade biológica,
nomeadamente, a sua hemocompatibilidade.
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1 Introdução
1.1 Medicina Regenerativa
A Medicina Regenerativa é uma ciência em desenvolvimento que pretende melhorar funções
dos tecidos do organismo humano que sofreram algum tipo de dano ou então, proceder à sua
reconstituição.
O osso é essencialmente constituído por células colagénicas da matriz extracelular (colagénio
do tipo I). Este é mineralizado através da deposição de hidroxiapatite de cálcio que confere ao
osso a sua resistência e rigidez (Young, et al., 2000). Possui portanto, na sua composição
cerca de 39% de cálcio, 33% de colagénio, 17% de fósforo, 9,8% de carbonatos e 1,2% de
outros compostos (Halpern, 2010).
O tecido ósseo é considerado um tecido conjuntivo e caracteriza-se por ser um tipo especial
do mesmo. As células deste tecido encontram-se imersas numa matriz extracelular
mineralizada com alta concentração de cálcio e fósforo (Gonçalves, et al., 2006).
Como qualquer tecido do organismo humano, o tecido ósseo sofre danos quer por acção do
tempo e seu próprio envelhecimento, quer por acidentes, doenças ou malformações.
As técnicas mais utilizadas para a sua reconstituição e/ou reparação consistem na remoção do
tecido danificado e sua substituição. Esta, é normalmente feita por enxertos do corpo do
próprio paciente, de um dador compatível ou próteses sintéticas que visam a reconstituição de
funcionalidades perdidas (Fontes, 2010).
A técnica modelo, consiste no auto-enxerto, uma vez que esta garante que o organismo não irá
rejeitar o implante. No entanto, existem algumas limitações uma vez que a capacidade de
auto-enxerto é limitada pelo próprio paciente e pode provocar lesões na zona dadora (ValletRegí, et al. 2010).
O problema das próteses reside no facto, em alguns casos, haver necessidade de nova cirurgia
para a sua remoção. Além disso, estes materiais podem não ser reconhecidos pelo organismo,
que começa a tratá-los como um organismo estranho, e cria à sua volta uma membrana fibrosa
(Mohamadreza, et al., 2009).
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Desta forma, a escassez de dadores, a quantidade de tecido a retirar do próprio paciente (que
pode levar a limitações), o facto das próteses, em alguns casos, não conferirem regeneração e
ainda o factor rejeição imunológica levam à necessidade de recorrer a alternativas viáveis
como o desenvolvimento de novos materiais para este tipo de aplicação (Fontes, 2010).
Uma das técnicas mais promissoras, e já em desenvolvimento, é a utilização de scaffolds
biodegradáveis que, para além de estimularem a adesão celular, servem de suporte à
proliferação, crescimento e diferenciação celular. O objectivo principal passa por regenerar de
forma controlada o tecido danificado à medida que o scaffold se vai degradando. Desta forma,
este deve ser biocompatível e biodegradável e, para além disso, os seus produtos de
degradação não devem provocar respostas do sistema imunitário (Fontes, 2010).
A aplicação de scaffolds pode ser efectuada directamente, ou seja, através de um implante in
vivo em que o scaffolfd é colocado na zona do tecido a regenerar, usualmente impregnado ou
com a deposição de factores de crescimento. Este tipo de implante, tem como função servir de
suporte uma vez que, auxilia a migração de células para a regeneração do tecido. O sucesso
desta operação depende não só do organismo do paciente mas também das propriedades
químicas, mecânicas e morfológicas da estrutura. O mecanismo de degradação do próprio
scaffold é de grande relevância nesta técnica, ou seja, o scaffold tem que obedecer a critérios
muito rigorosos no que diz respeito a propriedades físicas, químicas e de biocompatibilidade e
deve ser específico, ou seja, adequado tanto quanto possível aos materiais a
substituir/regenerar (Fontes, 2010).
Uma outra forma de aplicar estes materiais de suporte caracteriza-se por proceder a uma
adesão e proliferação celular e só depois recorrer ao implante na zona afectada. Neste
processo utilizam-se células progenitoras, como por exemplo, as células tronco provenientes
do cordão umbilical pois possuem propriedades de proliferação mais específicas, que passam
por um processo de expansão em cultura e que são, posteriormente, colocadas no scaffold.
Após este processo segue-se o implante no zona lesada do paciente e as células vão aderir,
proliferar e segregar a sua matriz extracelular ao mesmo tempo que ocorre a degradação do
scaffold. É este processo que leva à formação de um novo tecido com a estrutura e geometria
pretendidas. Esta é a estratégia mais utilizada e é a que geralmente, conduz a melhores
resultados (Fontes, 2010). A Figura 1 apresenta um esquema representativo da deposição e
proliferação de células num implante médico.
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Figura 1 – Representação do processo de proliferação celular seguido do implante do scaffold no tecido lesado (Fontes,
2010).

Para que ocorra a regeneração dos tecidos danificados, o scaffold terá que ser específico, ou
seja, as suas características desde a arquitectura interna, a porosidade, até às propriedades de
superfície e propriedades mecânicas têm que estar de acordo com o pretendido. O material,
não deve provocar resposta imunológica com o tecido que se pretende regenerar e deve
possuir uma taxa de degradação adequada de forma a ser substituído pelo novo tecido que se
está a formar (Fontes, 2010).
Os defeitos associados à necessidade de regeneração óssea dependem de vários factores como
fracturas, malformações ou até mesmo por envelhecimento e, como tal, diferem uns dos
outros no tamanho ou forma, o que leva à necessidade de conseguir estabelecer uma ligação
entre o scaffold a desenvolver e a sua aplicação final (Mohamadreza, et al., 2009).
Quanto à porosidade, esta deve ser adequada à aplicação em questão, não só em relação ao
número de poros mas também no que diz respeito ao tamanho e morfologia. São parâmetros
essenciais no que concerne à nutrição e penetração das células nos vasos (Mohamadreza, et
al., 2009). Não existe propriamente consenso quanto ao tamanho ideal dos poros para que
ocorra um crescimento máximo/óptimo das células mas, defende-se que este depende do
tecido que se pretende reparar/substituir. Vários autores enumeram tipos de tamanhos
diferentes mas todos referem valores superiores a 100-450 !m (Fontes, 2010) (Mohamadreza,
et al., 2009).
Para além destes parâmetros, é ainda desejável que exista uma boa interconectividade entre os
poros pois uma estrutura de rede interligada aumenta a taxa de difusão facilitando a
vascularização e consequente transporte de oxigénio, nutrientes e remoção de resíduos
(Mohamadreza, et al., 2009); (Fontes, 2010).
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Devem considerar-se ainda, as propriedades de superfície, como a área de contacto cujo
aumento conduz a uma mais eficiente adesão e proliferação celular (Mohamadreza, et al.,
2009).
A taxa de degradação do scaffold é um factor essencial pois, se a degradação for demasiado
rápida o tecido a regenerar deixa de ter o seu suporte podendo levar a fracturas precoces. No
entanto, se a degradação for muito lenta pode resultar no impedimento da formação de novos
tecidos dificultando a regeneração (Mohamadreza, et al., 2009).
Os biomateriais mais promissores para aplicações em Engenharia de Tecidos, mais
propriamente em tecidos duros, são os biocerâmicos como a hidroxiapatite de cálcio (HA),
vidros bioactivos, fosfatos de cálcio e materiais compósitos que resultam da combinação de
materiais inorgânicos com polímeros biodegradáveis como a policaprolactona e o
poliacidoláctico. Estes materiais, à base de sílica, como os vidros bioactivos e materiais
biocerâmicos, têm sido bem sucedidos no que diz respeito ao fornecimento de soluções para
esta problemática (Gunatillake, et al., 2003) (Gerhardt, et al., 2010).
Uma das principais vantagens da utilização destes materiais reside na sua alta reactividade,
uma vez que os produtos de reacção dos biovidros com os fluidos corporais levam à obtenção
de compostos semelhantes ao componente inorgânico do osso. Da mesma forma, os produtos
da degradação iónica de compostos à base sílica têm demonstrado propriedades
osteocondutoras (Xynos, et al. 2000).
A base de funcionamento dos materiais implantados reside na reactividade do implante com
os fluidos corporais. A ligação entre ambos ocorre através de uma sequência de reacções que
é iniciada com a libertação de iões cálcio e sódio para os fluidos circundantes havendo
formação de silanóis (Si-OH) na superfície do biovidro. Estas reacções originam uma camada
de sílica-gel onde estão incorporados o cálcio e o fósforo, havendo formação de uma camada
de fosfato de cálcio amorfo. Posteriormente, forma-se hidroxicarbonato apatite (HCA). É esta
camada de HCA que desempenha um papel fundamental na ligação do implante ao osso
(Vallet-Regí, et al. 2010).
A libertação de silício solúvel, de iões cálcio, fósforo e potássio, levam a interacções intra e
extracelulares que tornam a regeneração óssea mais rápida (Gerhardt, et al., 2010).

4

1.2 Sílica e biovidro e suas aplicações no organismo
A sílica, (SiO2)n, é um dos constituintes do biovidro e, dependendo do tipo de biovidro, esta
pode existir em diferentes composições. A sua obtenção pode ser feita por metodologia solgel, sendo o processo desenvolvido com a mistura dos restantes componentes, o trietilfosfato,
o nitrato de sódio e o nitrato de cálcio tetrahidratado, até à obtenção do biovidro propriamente
dito. Este processo será explicado mais detalhadamente na próxima secção.
A sílica pura mesoporosa, segundo estudos anteriores (Izquierdo-Barba, et al. 2005) tem a
capacidade de desenvolver a camada de HCA; no entanto, tendo esta uma cinética muito
lenta, não pode ser considerada como um enxerto ósseo bioactivo. É neste sentido que se
desenvolveram materiais mesoporosos multicomponentes à base de sílica, como o biovidro
(Vallet-Regí, et al. 2010).
O biovidro é um material que provoca uma resposta biológica específica (formação de HCA)
na sua superfície resultando na adesão entre os tecidos lesados e os materiais implantados. De
entre os vários tipos de biovidro existentes, destaca-se o que se denomina de 45S5. Esta
nomenclatura resulta da sua composição que consiste numa rede de sílica (SiO2) com uma
percentagem de 45%, juntamente com uma percentagem de 24,5% de Na2O, 24,5% de CaO e
6% de P2O5 (percentagens em peso) (Vallet-Regí, et al., 2010) (Gerhardt, et al., 2010).
A formação de HCA foi, durante muito tempo, considerada o principal passo para auxiliar a
regeneração de tecidos duros aquando da utilização do biovidro como biomaterial implantado.
No entanto, a formação desta camada é agora vista como um factor útil mas não o ponto
fulcral deste processo. O principal objectivo está relacionado com a libertação e dissolução de
produtos provenientes da degradação do biovidro, particularmente a libertação de silício e
iões de cálcio uma vez que estes auxiliam o crescimento ósseo. Estudos mais recentes
provaram que a dissolução destes compostos promove a osteogénese por regulação da
proliferação e diferenciação de osteoblastos (Vallet-Regí, et al. 2010) (Gerhardt, et al., 2010).
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1.3 Processos convencionais sol-gel para a síntese de biomateriais à base de
sílica
Os vidros bioactivos foram preparados pela primeira vez, através de metodologia sol-gel no
início dos anos 90 (Hench, et al, 1991).
A metodologia sol-gel tem como principal objectivo, a utilização de processos químicos para
síntese de materiais cerâmicos (Brinker, et al., 1990). Esta metodologia traz vantagens em
relação aos métodos tradicionais, pois é desenvolvida a baixa temperatura, reduzindo não só
os custos energéticos mas também o risco de cristalização e de separação de fases. O facto de
ser possível operar nestas condições permite a combinação de materiais cerâmicos com
materiais a baixa temperatura como é o caso dos polímeros e dos compostos orgânicos.
Ao adicionarmos um alcóxido de silício, precursor, a um solvente contendo água e
catalisador, este vai reagir com a água através da seguinte reacção geral:
Si(OR)4 + H2O $ HO-Si(OR)3 + ROH
Mediante a quantidade de água e catalisador presentes, a reacção continuará a ocorrer até que
todos os grupos radicais (OR) sejam substituídos pelos grupos hidroxilo (OH). A fórmula
geral desta reacção pode ser representada da seguinte forma:
Si(OR)4 + 4H2O $ Si(OH)4 + 4ROH
Deste modo, pode observar-se que numa primeira fase, surge a hidrólise do precursor, que
ocorre na totalidade quando adicionada uma quantidade suficiente de equivalentes de água
(Brinker, et al., 1990). Posteriormente, devido à existência de espécies hidrolisadas, irão
ocorrer reacções de condensação com libertação de água até que se atinja o tamanho coloidal
dos condensados, formação do sol. A reacção pode ser descrita da seguinte forma geral,
apresentada na Figura 2:

Figura 2 – Reacção de condensação com libertação de água.
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Segue-se o processo de policondensação que origina uma rede sólida tridimensional, ou seja,
a formação do gel (Brinker, et al., 1990) (Milea, et al., 2011).
A metodologia sol-gel pode ser influenciada por diversos factores como o pH, temperatura,
agitação, concentração e o tempo de reacção. Particularmente, no que diz respeito aos metais
alcóxidos, a adição de compostos ácidos ou alcalinos auxilia o desenvolvimento da química
sol-gel uma vez que a hidrólise se torna mais rápida e mais completa (Brinker, et al., 1990)
(Milea, et al., 2011).
Ao contrário das técnicas tradicionais para a obtenção do biovidro (altas temperaturas), a
metodologia sol-gel pode ser efectuada à temperatura ambiente o que pode levar a uma gama
de composições mais abrangentes. Este facto, auxilia a obtenção de biovidros com
propriedades reactivas aperfeiçoadas levando assim a uma melhoria do processo de
regeneração após a sua aplicação em medicina regenerativa (Vallet-Regí, et al. 2010).
Para além destas vantagens existe a ainda a possibilidade de incorporar moléculas orgânicas e
biológicas dentro da rede de formação do gel. A adição pode ser efectuada na fase de
gelificação pois esta ocorre em torno da temperatura ambiente (Vallet-Regí, et al. 2010).
É neste sentido que têm sido desenvolvidas técnicas para a incorporação de fármacos nos
materiais a serem implantados, para que haja uma libertação local visto que a administração
oral de fármacos requer doses elevadas para que se atinjam concentrações suficientes nos
ossos onde existe uma má irrigação (Vallet-Regí, et al. 2010).

1.4 Processos biomiméticos em meio aquoso para a síntese de biomateriais
à base de sílica
A palavra biomimetismo tem origem grega, “Bio” de vida e “mimetismo” de imitação sendo o
conceito considerado uma aproximação, tanto quanto possível, dos processos naturais.
A sílica é produzida naturalmente pelas diatomáceas e esponjas marinhas nas quais a
produção ocorre em condições suaves (pH neutro e temperatura ambiente) e com uma
estrutura organizada (Hitzky, et al., 2008).
As diatomáceas são responsáveis por cerca de 40% da produção biológica nos oceanos. São
algas eucariontes unicelulares e podem ser encontradas quer em água doce, quer nos oceanos.
Apresentam estruturas tridimensionais diferenciadas fazendo com que sejam alvo de estudo
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(Hitzky, et al., 2008). A parede celular destes organismos é composta por ácidos de silício
puro em estado “subcoloidal”, sendo o seu exoesqueleto semelhante ao da sílica hidratada.
O uso de catalisadores biomiméticos pode acelerar a formação de sílica, quer na natureza quer
em laboratório, durante o processamento da metodologia sol-gel.
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a Glutationa (GSH) para pH ácido, a
Cisteamina (Cys) para pH básico e, para pH neutro, a mistura dos dois catalisadores.
A glutationa é um antioxidante hidrossolúvel. É constituído por três aminoácidos, ácido
glutâmico, cisteína e glicina. É um composto que existe na maioria das células e é conhecido
como o tiol não proteico mais importante nos sistemas vivo. Em solução com água, a uma
concentração de 0,15 M, o seu pH aproxima-se de 2,3-2,6 (Sousa, et al., 2007).
A cisteamina é um composto químico que provém da degradação do aminoácido cisteína. É
usado para diversos tratamentos, como por exemplo, os distúrbios de excreção da cistina, mas
também pode ser utilizado como sal de diclorato. Em solução aquosa, para a mesma
concentração do catalisador anterior, o pH aproxima-se de 9,3-9,6 (Sousa, et al., 2007).

1.5

Processos de secagem de biomateriais à base de sílica produzidos por

metodologia sol-gel
Os produtos que se obtêm através da secagem de amostras obtidas por metodologia sol-gel
diferem no aspecto e na nomenclatura, consoante o tipo de secagem.
•

Evaporação dos solventes e catalisadores à pressão atmosférica – Xerogel;

Este tipo de secagem é característico das secagens em estufa que, usualmente, não
ultrapassam os 200 °C ou então secagens à temperatura ambiente. Existe a desvantagem da
possível ocorrência de colapso dos poros devido às grandes tensões de capilaridade que se
desenvolvem quando os poros são pequenos, levando a uma contracção da rede, tornando-a
mais densa (Brinker, et al., 1990) (Milea, et al., 2011).
•

Secagem envolvendo fluidos supercríticos – Aerogel;

Neste caso, o líquido/solvente é removido dos poros sob condições supercríticas o que impede
o colapso dos poros pois não existe formação de interface líquido-vapor. Para além de evitar a
formação desta interface, a secagem por este método impede também as tensões de superfície
características das secagens à pressão atmosférica. Deste modo, o líquido presente na matriz
8

tridimensional é removido sem que esta seja destruída pelos gradientes de pressão capilar
(Brinker, et al., 1990).
•

Congelação e posterior sublimação do líquido presente no gel – Criogel.

Este processo de secagem requer temperaturas suficientemente baixas para congelar o líquido
contido no gel. É um tipo de secagem bastante comum que também evita a formação de
interfaces líquido-vapor para que não ocorra colapso dos poros.
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2 Materiais e Métodos
2.1 Preparação das amostras de sílica
Antes da preparação das amostras foi necessário estabelecer algumas considerações acerca da
concentração da solução aquosa de catalisador, temperatura, agitação e tempo de reacção e,
desta forma, definiu-se uma concentração de 0,15 M, temperatura de 37ºC e agitação de 100
rpm. O tempo de reacção foi estabelecido em 120 horas para as amostras de pH ácido (GSH)
e 288 horas para as amostras de pH alcalino e neutro. Estas condições tiveram por base
trabalhos anteriores (Sousa, et al., 2007) (Chim, 2009/2010).
Para que a hidrólise do TEOS seja completa são estequiometricamente necessárias 4
moléculas de água (Brinker, et al., 1990). Assim, estabeleceu-se que a 4 mL de TEOS seriam
adicionados 16 mL de solução aquosa.
Adicionou-se a massa de catalisador previamente medida no volume de água pretendido (16
mL) para a solução, colocou-se um agitador magnético e levou-se a solução a agitar até que
toda a massa do catalisador estivesse dissolvida apresentando assim, a solução, um aspecto
homogéneo. Mediu-se o registou-se o pH.
Colocou-se num recipiente 16mL de solução aquosa de catalisador e 4 mL de TEOS e
submeteu-se a amostra a uma agitação no vortex por cerca de 60 segundos.
Após esta etapa, a amostra foi colocada no termoshaker com agitação de 100 rpm, durante o
tempo de reacção estabelecido.
Todas as amostras foram feitas em triplicado e a sua nomenclatura foi atribuída consoante o
catalisador utilizado na síntese, desta forma utilizou-se a nomenclatura GSH, Cys, Cys+GSH
para a identificação das amostras no tratamento dos resultados.
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2.2 Métodos de secagem da sílica
Foram utilizados os 3 métodos de secagem mencionados na secção anterior para as amostras
de sílica.
A secagem por evaporação foi efectuada numa estufa à temperatura de 40ºC. A secagem por
congelação e posterior sublimação foi efectuada no liofilizador a -45ºC e 3-4 mbar. A
secagem supercrítica foi efectuada numa unidade de secagem por fluidos supercríticos (high
pressure solvent extraction) no laboratório de alta pressão e tecnologia supercrítica a uma
pressão de 200 bar e temperatura entre 40-50ºC.
A HPSE caracterizou-se pela utilização de diferentes solventes para garantir que, no final do
processo, a amostra estivesse seca e com um grau de pureza mais elevado (comparativamente
aos métodos de secagem convencionais).
A escolha dos solventes teve em consideração os catalisadores e precursor utilizados, os
eventuais resíduos de reacção e a solubilidades dos mesmos nos solventes em questão. Desta
forma, os solventes utilizados foram a água e o etanol (pressurizados) e o dióxido de carbono
supercrítico, por esta ordem de passagem.
A passagem da água permitiu retirar da amostra os resíduos de catalisador, uma vez que os
catalisadores escolhidos são hidrossolúveis, e arrastá-los até à corrente de saída do
equipamento. A passagem de etanol permitiu remover a água e resíduos de TEOS,
promovendo a secagem. O dióxido de carbono, além de remover o etanol, auxiliou também na
secagem da amostra (Diagrama de Fases Ternário (água-etanol-TEOS) (Brinker, et al., 1990),
ver Anexo I).

Procedimento de HPSE
Antes de se proceder à secagem foi necessário pesar a amostra e só depois colocá-la na célula
de extracção.
A Figura 3 apresenta a forma como a amostra foi colocada na célula e os suportes utilizados
em cada ensaio.
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Figura 3 – Esquema representativo da célula de extracção e dos suportes da amostra.

Foi necessário colocar filtros à saída da célula de extracção para evitar a passagem de
partículas e consequente entupimento da tubagem.
A célula foi colocada no banho da unidade de extracção, previamente aquecido até aos 40 ºC.
Estabelecidas as ligações necessárias e os caudais de passagem dos solventes, deu-se início ao
processo e colocaram-se frascos de recolha na zona de saída dos solventes de passagem. Estes
frascos recolheram todos os resíduos arrastados pelos solventes durante a extracção e foram
utilizados como objecto de análise. O diagrama de processo da secagem HPSE pode ser
consultado no Anexo I
Estabeleceram-se dois grupos de ensaios. Entre eles apenas diferiu o tempo de passagem do
etanol de 1,5 para 2 horas. A Tabela 1 apresenta as condições de secagem para o processo de
HPSE (HPSE 1/1,5/5, h).

Tabela 1 – Condições de secagem para a unidade de extracção HPSE.

Solvente

Caudal (ml/min)

Tempo (h)

Temperatura (ºC)

H 2O

4

1

40

EtOH

4

1,5

40

CO2

2,71

2

40

CO2

2,71

3

50
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2.3 Preparação das amostras de biovidro
As amostras de biovidro foram preparadas a partir da metodologia sol-gel. Como base de
referência para efectuar o procedimento, utilizou-se o trabalho de Chen et al (2010). O
processo é descrito no diagrama apresentado na Figura 4.

Preparar solução aquosa de catalisador"!

Adicionar TEOS lentamente e com agitação.

Quando a solução acima ficar homogénea adicionar
lentamente Trietilfosfato (TEP) e deixar em agitação.
Efectuar o mesmo procedimento para os compostos NaNO3
e Ca(NO3).4H2O, por esta ordem de adição.

Parar a agitação e secar a amostra por liofilização. Efectuar
tratamentos térmicos a 60, 200 e 600°C por 72, 40 e 5
horas, respectivamente.

Sinterizar a 1000ºC durante 2h.

Figura 4 – Diagrama processual para obtenção de Biovidro 45S5 através de tecnologia Sol-gel.

A técnica de secagem utilizada foi a liofilização. Esta foi realizada num equipamento Snijders
Scientific, à temperatura de – 49 °C e ~ 4 mbar durante ~ 48 horas.
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Fizeram-se testes com alteração de alguns passos do diagrama da Figura 4. Substituiu-se o passo 3
(adição de TEP, nitrato de sódio e nitrato de cálcio tetrahidratado) por hidroxiapatite,
considerando e respeitando a percentagens molares dos compostos.

2.4 Impregnação de fármacos
A unidade de impregnação supercrítica é composta por um compressor de CO2, uma célula de
impregnação de aço inoxidável (com cerca de 10 cm3 de volume interno), uma janela de
safira, um banho termoestático e uma placa magnética que mantém homogénea a mistura
(fármaco + CO2 + amostra) (consultar diagrama no Anexo I).
Utilizou-se como solvente o CO2 supercrítico e o método consistiu em introduzi-lo na célula
de alta pressão onde se encontra a amostra nas condições de pressão e temperatura
estabelecidas (200 bar e 40ºC, respectivamente).
A quantidade de fármaco a colocar teve em consideração a sua solubilidade nas condições
operacionais de pressão e temperatura. Colocaram-se então 6 mg de fármaco para 40 mg de
amostra divididas em duas membranas com 20 mg cada.

Figura 5 - Esquema representativo da célula de impregnação.

Os testes foram efectuados sujeitando a amostra a uma impregnação de 14 horas. Foi
realizada uma despressurização lenta, de 2 bar por minuto, de forma a não alterar ou
modificar as amostras.
Este teste foi realizado apenas nas amostras de sílica e de biovidro obtidas através da
utilização da cisteamina como catalisador.
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Dexametasona
O fármaco utilizado para os ensaios de impregnação e posterior libertação controlada foi a
dexametasona.
É um fármaco conhecido como um esteróide ou corticosteróide utilizado no tratamento de
cancro. O seu efeito consiste em reduzir a quantidade de líquido nos vasos sanguíneos
irregulares do tumor o que leva a uma redução da área inchada (edema) do tecido normal
(UPMC, 2006).

2.5 Caracterização das amostras
As amostras foram moídas recorrendo a um almofariz de ágata com movimentos circulares e
uniformes, para que a sua comparação pudesse ser efectuada com menor erro.
Foram utilizados dois métodos para o cálculo do rendimento do processo de produção de
sílica: Análise calorimétrica e termogravimétrica utilizando um calorímetro (SDT, Q600
model, TA Instruments) e um método termogravimétrico utilizando uma mufla convencional
(Carbolite, Bamford Sheffield, England S30 2AU).
Relativamente ao SDT, o material foi colocado no equipamento, numa atmosfera controlada,
e os dados foram adquiridos em função do aumento da temperatura ao longo do tempo.
Utilizou-se um caudal de N2 de 100 mL/min e as amostras foram estabilizadas a 25ºC,
temperatura essa que foi elevada até aos 600ºC, com uma taxa de aquecimento de 10ºC/min.
As amostras colocadas no equipamento possuíam uma massa de aproximadamente 8 mg.
Todos os testes foram realizados em duplicado. Os cadinhos utilizados nesta análise foram de
alumina.
Relativamente ao tratamento térmico para calcinação (mufla), o procedimento consistiu na
utilização de cadinhos de cerâmica e foram colocadas tampas para evitar a contaminação de
amostras. Os cadinhos foram previamente lavados e colocados na mufla à temperatura
definida para a calcinação, de forma a retirar todas as substâncias orgânicas que pudessem
estar agarradas às paredes. Pesaram-se os cadinhos, colocou-se uma massa conhecida de
amostra em cada um deles e foram postos na mufla. Iniciou-se o procedimento a 25ºC, para
que este fosse o mais semelhante possível ao utilizado no SDT, aumentando-se a temperatura
até 600ºC. A mufla utilizada para o efeito possui uma taxa de aquecimento de
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aproximadamente 8ºC/min e, atingidos os 600ºC, o tempo de permanência na mufla foi de
aproximadamente 2 horas.

2.5.1

Caracterização química

Para a caracterização química foi utilizada a espectroscopia no infravermelho por transformada de
Fourier, FTIR (Infrared Spectrum, Jasco, 4200 type A), no número de onda de 500 – 4000 cm-1,
com uma resolução de 4 cm-1 e 256 scans, identificando assim as principais ligações químicas da
sílica e do biovidro.

2.5.2

Caracterização física

A superfície específica das amostras foi avaliada através da utilização de um equipamento de
adsorção de azoto (ASAP 2000 da Micrometrics). As amostras foram estabilizadas a uma
pressão de 10 !m de mercúrio que permitiu retirar toda a humidade e moléculas não
desejáveis ainda presentes na amostra. De seguida, foram sujeitas a fenómenos de adsorção e
dessorção de azoto. A adsorção foi realizada à temperatura de azoto líquido (temperatura de
ebulição do azoto é de -196.15 ° C) para que este pudesse condensar. A desgasificação foi
realizada à temperatura ambiente.
A massa volúmica foi medida num picnómetro de Hélio (Accupyc 1330, Micromeritics), à
temperatura ambiente.

A dispersão e distribuição granulométrica foram realizadas num equipamento com detector de
Light Scatering (Mastersizer Hydro, 2000 MU, Malvern) com limite de detecção de 0,02 a
2000 microns. Cada amostra foi sujeita a 1 hora de ultrassons, pré-determinada por ensaios
preliminares, para garantir a inexistência de aglomerados.
A análise morfológica das partículas foi efectuada por Microscopia Electrónica de Varrimento
(MEV) e as amostras foram recobertas com uma camada de ouro de 300 Å para que fosse
possível a visualização da superfície das partículas. As análises foram feitas a uma tensão de 10 e
20 kV para uma de ampliação de 2000 – 5000 X.
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2.6 Ensaios cinéticos de libertação de fármacos
Foi colocada uma membrana de diálise durante 24 horas em água Milli-Q para proceder à sua
hidratação de forma a diminuir barreiras que pudessem comprometer a difusão. O material a
colocar na membrana (de porosidade 8kDa) foi previamente moído. Colocaram-se~20mg de
amostra na membrana que foi fechada com as respectivas molas de diálise. A libertação foi
efectuada em 20 mL de água Milli-Q a 37ºC.
As absorvâncias foram lidas num espectrofotómetro (Jasco, Modelo V550, Japão) a 242 nm, a
cada 5 minutos nos primeiros 30 minutos, e a cada 10 min até que se atingisse 1 hora de
libertação. As leituras posteriores foram efectuadas a cada hora até 8 horas de libertação e de
24 em 24 horas até que a libertação não fosse considerada significativa. O meio de libertação
foi renovado a cada 24 horas para evitar saturação.

2.7 Estudos de hemocompatibilidade
A hemocompatibilidade da sílica e do biovidro foi avaliada através do estudo do índice
hemolítico pela execução de testes de hemólise.
Procedeu-se, primeiramente ao cálculo da concentração de hemoglobina (Hb) para o sangue e
para o plasma. Posteriormente foi calculada a mesma concentração para o sangue em contacto
com a sílica e com o biovidro.
Os testes foram efectuados in vitro de acordo com a norma internacional (ISO) 10993-4 1999 e
ASTM F 756-00 (2000).
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3 Resultados e Discussão
3.1 Secagem da sílica – análise macroscópica
A Figura 6 apresenta o aspecto das amostras obtidas pela utilização dos catalisadores (GSH,
Cys e Cys+GSH) para os diferentes tipos de secagem utilizados (high pressure solvent
extraction (HPSE), liofilização e evaporação).

HPSE (1/1,5/5,h)

HPSE (1/2/5,h)

Liofilização (48h)

Evaporação (72h)

GSH (pH~2,3-2,6)

Cys (pH~9,3-9,6)

Cys+GSH (pH~7)
Figura 6 – Aspecto da sílica sintetizada através de metodologia sol-gel para os diferentes pH’s e métodos de secagem.
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3.2 Rendimento processual
Relativamente à secagem HPSE efectuaram-se testes com e sem período estático. As amostras
sujeitas a período estático foram colocadas no equipamento e pressurizadas a 200 bar com o
primeiro solvente (água) durante um período de 14 horas. A extracção foi efectuada seguindo
os passos apresentados na secção anterior.
Após extracção, as amostras foram colocadas num exsicador para remoção de alguma
humidade remanescente do processo de secagem.
Os resultados apresentados na Tabela 2 provêm da soma da remoção de resíduos no processo
com a remoção de compostos voláteis residuais retirados na passagem pelo exsicador.

Tabela 2 - Remoção de resíduos de reacção para as amostras submetidas a extracção/secagem HPSE (1/1,5/5;
H2O/EtOH/CO2) com e sem período estático.

Secagem

Remoção de resíduos de reacção, %

Sem período estático

83,06 ± 1,15

Com período estático

84,05 ± 7,7

Através da Tabela 2 pode verificar-se que mantendo a amostra em período estático é possível
remover mais quantidade de resíduos de reacção, mesmo considerando o desvio padrão.
Apesar do teste ter sido apenas efectuado nas amostras de GSH optou-se por utilizar período
estático nas restantes amostras, usando ainda dois tipos de secagem HPSE que diferem no
tempo de passagem do etanol (2º solvente).
A Figura 7 apresenta a comparação das amostras em relação à remoção de resíduos através do
uso de diferentes tempos de passagem do segundo solvente.
Através da Figura 7 pode concluir-se que a secagem com maior tempo de passagem de etanol
apresenta melhores resultados na remoção de resíduos para o catalisador GSH. Nos restantes
catalisadores a diferença não é tão significativa, no entanto considerou-se o ensaio de
extracção/secagem HPSE mais eficiente, H2O/EtOH/CO2 (1/2/5, h), para comparar com os
restantes métodos de secagem, uma vez que o aumento do tempo de passagem de etanol
promove também a secagem.
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Remoção de Resíduos (%)

100
80
60
40
20
0
GSH

CYS

CYS+GSH

Figura 7 – Comparação da remoção de resíduos para a secagem HPSE utilizando diferentes tempos de passagem para
o etanol na mistura de solvente, no caudal constante de 4 mL/min para água e EtOHl e 2,71 mL/min de CO2:
H2O/EtOH/CO2 (1/1,5/5, h); . H2O/EtOH/CO2 (1/2/5, h).

A passagem de etanol removeu a água presente na amostra dentro do sistema e este foi
posteriormente removido pela passagem de CO2 uma vez solubilizado. A Tabela 3 apresenta
os resultados da remoção de resíduos para os diferentes métodos de secagem.

Tabela 3 – Remoção de resíduos de reacção para os diferentes processos de secagem e diferentes catalisadores.

Amostras

GSH

Cys

Cys+GSH

Remoção de Resíduos (%)

Tipos de Secagem

Processo

Processo+Exsicador

HPSE

75,21 ± 7,03

93,89 ± 7,03

Liofilização

90,55 ± 0,91

Evaporação

90,26± 0,03

HPSE

84,32 ± 9,35

Liofilização

93,66 ± 0,09

Evaporação

93,14± 0,20

HPSE

97,64 ± 0,62

Liofilização

93,80± 0,61

Evaporação

95,77± 0,17
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Não houve variação
94,82 ± 9,35
Não houve variação
98,24 ± 0,62
Não houve variação

Para que se pudesse estabelecer uma comparação mais fidedigna, optou-se por manter no
exsicador as amostras que foram secas através dos processos de liofilização e evaporação.
Nestas amostras não houve variação de massa.
Relativamente às amostras obtidas por secagem HPSE, a sílica-gel removeu alguma
percentagem de resíduos voláteis revelando a presença de água nestas amostras, desta forma,
o volume de etanol não foi suficiente para a total remoção da água, apesar de terem sido
efectuados testes com o aumento de passagem do mesmo.
Considerando a massa de catalisador colocada na mistura reagente e sabendo que esta se
mantém constante ao longo do tempo, seria de esperar que na extracção seguida de secagem
HPSE houvesse remoção de resíduos de reacção para os frascos de recolha, uma vez que os
solventes utilizados foram escolhidos com esse propósito. Os frascos de recolha foram
evaporados e a massa extraída foi quantificada. A Tabela 4 apresenta os dados relativos aos
testes efectuados aos frascos de recolha no processo de extracção seguido de secagem HPSE.

Tabela 4 – Comparação da massa de catalisador inicial nas amostras e a massa recolhida no final da extracção por
HPSE.

Catalisador/Secagem

Massa de catalisador
no gel (g)

Massa recolhida
(g)

GSH (1/1,5/5)
GSH (1/2/5)
GSH (liofilização)
GSH (evaporação)
Cys (1/1,5/5)
Cys (1/2/5)
Cys (liofilização)
Cys (evaporação)
Cys+GSH (1/1,5/5)
Cys+GSH (1/2/5)
Cys+GSH (liofilização)
Cys+GSH (evaporação)

0,4985 ± 0,0979
0,3457 ± 0,0028
0,738 ± 0,03
0,708 ± 0,06
0,1487 ± 0,0232
0,1507 ± 0,0178
0,187 ± 0,01
0,180 ± 0,02
0,3098 ± 0,0469
0,3649 ± 0,0787
0,432 ± 0,0001
0,424 ± 0,04

0,3583 ± 0,0325
0,0597 ± 0,0698

0,0919 ± 0,0187
0,1642 ± 0,0639

0,2032 ± 0,2473
0,6418 ± 0,0393

Massa de
catalisador na
massa seca, %
21,55 ± 18,29
4,49 ± 2,84
39,26 ± 3,94
37,88 ± 0,12
2,07 ± 0,69
14,62 ± 0,2
13,52 ± 0,41
15,86 ± 101,2
51,34 ± 2,02

Os dados em falta da Tabela 4 devem-se a amostras cuja perda no processo foi significativa
em comparação com o processo seleccionado para referência, a evaporação, onde houve
menos perda. Estas perdas poderiam ter sido atenuadas através da utilização de mais filtros na
célula de extracção.
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Nas amostras de Cys para a secagem HPSE (1/1,5/5) houve uma perda de 45 a 90%, em
relação ao processo de evaporação, que ocorreu devido à amostra ter sido arrastada pelos
solventes.
Em relação às amostras de Cys+GSH, devido à formação de partículas mais finas, houve
perdas de 44% no processo de liofilização e de 24 a 38% no processo HPSE (1/1,5/5).
A massa recolhida nos frascos corresponde, tendencialmente, a uma parte da massa de
catalisador presente na amostra. Nas amostras em que a massa recolhida foi superior à massa
de catalisador pode concluir-se que parte da amostra foi arrastada pela passagem dos
solventes. Para sabermos a massa de catalisador, de facto, removida podemos comparar as
amostras de secagem HPSE com as amostras dos outros tipos de secagem e, por análise
termogravimétrica (SDT e mufla), ao degradar as substâncias orgânicas residuais, foi possível
quantificá-las e estudar o processo de extracção em relação à sua eficiência.
A Figura 8 apresenta a remoção de resíduos para as diferentes fases de processamento.

Amostras:
GSH: A - HPSE
B – liofilização
C – evaporação
Cys:

D – HPSE
E – liofilização
F – evaporação

Cys+GSH: F – HPSE
G – liofilização
I - evaporação

Figura 8 – Representação gráfica da remoção de resíduos nas diferentes fases de processamento.
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Através da análise da Figura 8 é possível ter-se a percepção quase imediata da diferença
existente entre os métodos de secagem por liofilização e evaporação comparativamente com a
secagem HPSE. Na análise desta figura sabe-se que quanto menor for a barra preta,
correspondente ao catalisador remanescente do processo de secagem, menor foi a eficácia da
remoção do mesmo. Deste modo, a secagem HPSE, revela que a remoção de catalisador foi
substancialmente mais eficaz quando comparada com os restantes métodos, em que houve
apenas remoção de água. Toda esta análise leva a concluir que a secagem HPSE conduz a
melhores resultados uma vez que é possível secar e remover resíduos de reacção com a
utilização de um só equipamento num período de tempo bastante inferior, ou seja, é possível
obter sílica mais pura e com uma secagem mais rápida.
Os dados apresentados na Figura 8 foram obtidos através da análise do termograma e perfis
calorimétricos resultantes do SDT.
A Figura 9 apresenta o resultado do SDT de uma forma mais completa pois associa a perda de
massa a eventos térmicos, com a variação de entalpia.

Figura 9 – Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do processo de
extracção HPSE com catalisador alcalino (Cys).

O evento térmico que ocorre por volta dos 67ºC estará associado à temperatura de fusão do
catalisador, segundo a literatura (CHEMTREC, 2010). Os termogramas (consultar Anexo II)
correspondentes às amostras obtidas através da utilização deste catalisador para os restantes
tipos de secagem possuem, também, um evento térmico nesta gama de temperatura o que
acaba por confirmar a correspondência estabelecida.
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Relativamente ao segundo evento térmico, este corresponde à temperatura de degradação do
catalisador que, segundo a literatura, se situa entre os 203 e os 214ºC (CHEMTREC, 2010).
A Figura 10 apresenta o termograma e perfil calorimétrico para uma amostra de sílica
sintetizada com utilização de GSH e secagem HPSE.

Figura 10 - Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do processo de
extracção HPSE com catalisador ácido (GSH).

Para as amostras de sílica com GSH verificou-se um evento térmico para uma gama de
temperaturas entre 175-195ºC que pode estar associado à temperatura de fusão do composto
puro uma vez que esta se situa nos 185ºC, segundo a literatura (Sigma-Aldrich, 2011). A
Figura 11 apresenta os termogramas e perfis calorimétricos para as amostras obtidas com
mistura de catalisadores.
No caso das amostras obtidas com a mistura de catalisadores existem diferenças nos
termogramas das amostras obtidas por liofilização e evaporação, comparativamente às
amostras obtidas por secagem HPSE. No primeiro caso, existem dois eventos térmicos bem
definidos. O primeiro situa-se entre os 60 e os 72ºC, que estará associado à fusão do
catalisador Cys, e o segundo entre os 180 e os 200ºC que corresponderá à fusão do catalisador
GSH da mistura.
Em relação aos termogramas das amostras obtidas por secagem HPSE existe apenas um
evento térmico bem definido que se situa entre os 75 e os 80ºC de temperatura. Este evento
poderá estar associado à temperatura fusão dos catalisadores que, devido à mistura, pode
sofrer alterações.
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A

B

C

Figura 11 - Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para as amostras de sílica com catalisador neutro
(Cys+GSH): A – HPSE; B – Evaporação; C- Liofilização.

Através das Figuras 9, 10 e 11 é possível ainda, retirar dados de remoção de resíduos
remanescentes dos processos de secagem até 100ºC (essencialmente remoção de água) e até
600ºC (remoção de todos os compostos orgânicos). A Tabela 5 apresenta os resultados
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obtidos através do aumento de temperatura no SDT e respectivos valores percentuais de
remoção de resíduos das amostras.

Tabela 5 – Remoção de resíduos (%) nas amostras de sílica, utilizando o SDT.

Água
remanescente do
processo de
secagem
[Remoção até
100ºC (%)]

Orgânicos
remanescentes
do processo de
secagem
[Remoção entre
100 e 600°C (%)]

Silica após
SDT, %

GSH HPSE (1/1,5/5)

9,35 ± 1,14

17,76 ± 1,32

72,9 ± 0,184

GSH HPSE (1/2/5)

8,58 ± 0,22

14,27 ± 0,14

77,16 ± 0,078

GSH (liofilização)

4,05 ± 1,17

29,75 ± 1,85

65,38 ± 0,679

GSH (evaporação)

3,99 ± 0,04

29,59 ± 0,21

66,40 ± 0,247

Cys HPSE (1/1,5/5)

19,14 ± 2,33

10,37 ± 0,30

70,495 ± 2,029

Cys HPSE (1/2/5)

29,85 ± 0,5

7,67 ± 0,02

62,49 ± 0,481

Cys (liofilização)

2,6 ± 0,25

14,38 ± 0,01

83,02 ± 0,24

Cys (evaporação)

2,64 ± 0,07

12,98 ± 0,02

84,39 ± 0,049

Cys+GSH HPSE (1/1,5/5)

2,71 ± 0,06

4,65 ± 0,11

92,65 ± 0,042

Cys+GSH HPSE (1/2/5)

3,48 ± 0,68

4,72 ± 0,10

91,8 ± 0,58

Cys+GSH (liofilização)

3,85 ± 0,77

43,52 ± 6,05

52,09 ± 5,28

Cys+GSH (evaporação)

4,33 ± 1,06

39,36 ± 1,98

56,31 ± 0,919

Amostras

Pode concluir-se que a tendência revelou que os processos de secagem por liofilização e
evaporação removeram a maior parte da água presente nas amostras uma vez que,
submetendo as mesmas a um aumento de temperatura, pôde verificar-se que a remoção de
resíduos até 100ºC é, de um modo geral, pouco significativa.
Se considerarmos os valores da degradação/evaporação de resíduos entre 100 e 600ºC
podemos quantificar a remoção de catalisador e/ou precursor no processo de secagem. Desta
forma, quanto menor os orgânicos remanescentes nas amostras, maior foi a sua remoção no
processo de extracção/secagem.
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Seria de esperar que todas as amostras obtidas por secagem HPSE possuíssem maior
percentagem de sílica final uma vez que a remoção de resíduos durante a secagem supera os
restantes tipos de secagem.
No entanto, no que diz respeito às amostras obtidas com catalisador alcalino (Cys) essa
tendência não se verifica. Este facto resulta da quantidade de água ainda presente nas
amostras após o processo de secagem. Sendo a percentagem de sílica final dependente da
remoção de resíduos por aumento de temperatura e, sendo esta remoção (até 100ºC) bastante
significativa, a sua influência no valor final de sílica é expressiva.
Foi utilizada também a mufla para comprovar os dados termogravimétricos do SDT. Utilizouse uma temperatura de 600ºC e foi colocada uma massa conhecida de cada amostra para
posterior cálculo de perda/remoção de massa.
A Tabela 6 estabelece comparação entre os dois métodos termogravimétricos utilizados.

Tabela 6 – Comparação da remoção de resíduos remanescentes do processo de secagem para os dois métodos
termogravimétricos utilizados: SDT e mufla.

Remoção de resíduos
remanescentes do
Catalisador/Secagem

processo de secagem no
SDT (até 600ºC), %

Remoção de resíduos
remanescentes do processo de
secagem na mufla (até 600ºC), %

GSH HPSE (1/1,5/5)

27,1 ± 0,18

27,4

GSH HPSE (1/2/5)

22,84 ± 0,08

27,49

GSH (liofilização)

34,62 ± 0,68

40,84

GSH (evaporação)

33,62 ± 0,25

44,54

Cys HPSE (1/1,5/5)

29,51 ± 2,03

23,75

Cys HPSE (1/2/5)

37,51 ± 0,48

35,41

Cys (liofilização)

16,98 ± 0,24

16,12

Cys (evaporação)

15,62 ± 0,05

13,52

Cys+GSH HPSE (1/1,5/5)

7,35 ± 0,04

5,56

Cys+GSH HPSE (1/2/5)

8,2 ± 0,58

10,03

Cys+GSH (liofilização)

47,92 ± 5,28

56,49

Cys+GSH (evaporação)

43,69 ± 0,92

54,88
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Através da análise da Tabela 6 é possível verificar que os dados da mufla acabam por
confirmar os dados do SDT uma vez que a remoção de resíduos após secagem, em
percentagem, caracteriza-se por apresentar valores semelhantes.
Sabe-se que a medida realizada no SDT é mais confiável uma vez que este possui uma
microbalança interior que realiza medidas gravimétricas mas, para a maior parte das amostras,
os dados são muito semelhantes nos dois processos.
Todos estes resultados (dados termogravimétricos e calorimétricos do SDT e dados
termogravimétricos da mufla) serviram de suporte de análise à Figura 8, onde estão
compilados mais de forma mais clara e esclarecedora.

3.3 Caracterização química das amostras
A Figura 12 apresenta o espectro e as respectivas bandas características para a sílica obtida
através da utilização do catalisador alcalino, por secagem HPSE e com posterior calcinação na
mufla a uma temperatura de 600ºC.
0.6
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% (cm )

& – SH

2522,4
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Figura 12 - Espectro e respectivas bandas características, para a sílica calcinada obtida com o catalisador Cys para os
diferentes métodos de secagem: ! Cys HPSE (1/1,5/5) " " " Cys HPSE (1/2/5) ! Cys liofilização " " " Cys
evaporação

Através da análise do espectro pode confirmar-se que foi, de facto, possível obter sílica uma
vez que as ligações características da mesma estão evidentes.
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Pode ainda verificar-se que todas as amostras, apesar do método de secagem, possuem um
perfil semelhante o que significa que o método não influencia na obtenção do produto final e
apenas na pureza do mesmo.
Relativamente às amostras obtidas com os restantes catalisadores, houve também evidência
dos picos característicos da sílica, o que acaba por comprovar a possibilidade de obtenção da
mesma através desta metodologia e com a utilização destes catalisadores.
Os diagramas do espectro relativos às bandas características para as restantes amostras podem
ser consultados no Anexo III.

Caracterização do biovidro
O biovidro foi produzido através da metodologia sol-gel utilizando os mesmos catalisadores
envolvidos na produção de sílica. O objectivo consistiu na sua obtenção através da utilização
de um meio aquoso e envolvendo catalisadores biomiméticos tornando o processo mais
“verde”.
Depois da adição dos vários compostos necessários à sua produção e após secagem por
liofilização, o biovidro foi sujeito a uma série de tratamentos térmicos a várias temperaturas
até que se atingisse uma temperatura de 1000ºC, permanecendo as amostras a esta
temperatura durante cerda de duas horas.
Não se apresentam resultados acerca de secagem e remoção de resíduos pois a sinterização, só
por si, remove já todos os resíduos que possivelmente estariam presentes na amostra. Desta
forma, os dados relativos à caracterização do biovidro começam a ser expostos nesta fase do
trabalho. A Figura 13 apresenta o espectro e as respectivas bandas características para o
biovidro com a utilização de catalisador alcalino (Cys).
O perfil obtido para o biovidro (13 A) assemelha-se aos perfis descritos no trabalho de Chen
et al (2010) onde os autores estabelecem comparação com os perfis do biovidro comercial
sinterizado a 1000ºC. Podem verificar-se os picos relativos às ligações da sílica e respectiva
torção e ainda os picos referidos no trabalho de referência, da deformação da ligação P-O que
se situa nos 627 e 615 cm-1. Existem ainda alguns picos situados entre 729 e 615 cm-1 que
estão associados à fase cristalina.
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Figura 13 - Espectro e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador Cys: (A) Chen et al
(2010) e (B) biovidro com adição de HA.

O perfil apresentado na Figura 13 (B) mostra que, mesmo substituindo os compostos
presentes na Figura 13 A por HA, é possível obter de igual modo as bandas características do
biovidro pois é evidente a sua formação.
Uma das vantagens da substituição dos compostos acaba por ser a simplificação do processo
uma vez que a adição de reagentes no biovidro da Figura 13 (A) foi executada lentamente
composto a composto. Ao adicionar HA existe apenas este passo além da adição de precursor.
Os perfis para as restantes amostras, assim como o diagrama apresentado no trabalho de
referência, podem ser consultados no Anexo III.
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3.4 Caracterização física das amostras
Massa volúmica e porosidade das amostras de sílica
A Tabela 7 apresenta os resultados relativos à massa volúmica e área de superfície das
amostras de sílica. Todas as amostras foram previamente calcinadas. Os diagramas relativos
às isotérmicas de adsorção e respectivos dados de porosidade podem ser consultados no
Anexo IV.
Após uma primeira análise, considerando que as amostras provenientes da mistura de
catalisadores continham propriedades dos dois catalisadores, optou-se por analisar a parte
inicial da curva, referente aos poros de menor tamanho e a parte final da curva, que diz
respeito aos poros de maior tamanho, separadamente, uma vez que a curva possuía dois picos
bem definidos.

Tabela 7 – Massa volúmica e porosidade da sílica para os diferentes catalisadores e métodos de secagem.

Massa

Área de

Volume

Diâmetro

Curva

volúmica

superfície,

de poros,

médio,

característica

g/cm3

m2/g

cm3/g

nm*

(tipo)

GSH HPSE (1/2/5)

2,00 ± 0,03

577,46 a

0.22

2,2

GSH (liofilização)

2,00 ± 0,03

813,75 a

0.33

2,4

GSH (evaporação)

2,15 ± 0,02

772,40 a

0.28

2,3

Cys HPSE (1/2/5)

2,02 ± 0,04

147.20 b

0.73

15,6

Cys (liofilização)

2,06 ± 0,02

204.01 b

0.93

13,4

Cys (evaporação)

2,18 ± 0,05

192.68 b

0.95

16,4

Cys+GSH HPSE (1/2/5)

1,78 ± 0,22

62,18 b

0,14

1,9

2,09 ± 0,23

49,86

b

0,28

2,5 48,6

51,59

b

0,32

2,4 45,3

Catalisador/Secagem

Cys+GSH (liofilização)

2,06 ± 0,14

Cys+GSH (evaporação)
a

Tipo 1

Tipo 4
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Tipo 2

b

( ) área de superfície de Langmuir; ( ) área de superfície de BET (*) diâmetro médio de poros considerando a desorção.

Com a análise da Tabela 7 pode verificar-se que a massa volúmica das amostras possui
valores de aproximadamente 2 g/cm3 o que revela que as amostras estão de acordo com
estudos anteriores neste tipo de caracterização (Ayral, et al., 1992). É possível verificar, no
entanto, que as amostras obtidas por evaporação são tendencialmente mais densas que as
restantes. Esta diferença deve-se ao tipo de secagem que faz com que ocorra colapso dos
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poros tornando as amostras um pouco mais densas. No entanto, as diferenças são pouco
significativas.
Relativamente às amostras obtidas pela mistura de catalisadores pode verificar-se uma
diferença um pouco mais acentuada em relação aos valores da massa volúmica para os
diferentes métodos de secagem. As amostras obtidas por secagem HPSE apresentam valores
moderadamente menores em comparação com as amostras obtidas por liofilização e
evaporação. Neste caso, como os valores para as amostras liofilizadas e evaporadas são
semelhantes aos das amostras obtidas com a utilização dos catalisadores em separado, pode
concluir-se que esta diferença se deve ao método de secagem que, ao remover resíduos de
reacção mais eficazmente, tornou as amostras menos densas sendo este parâmetro revelado na
sua massa volúmica. Tendo em consideração a Figura 8, pode verificar-se que, de facto, foi
nas amostras obtidas pela mistura dos dois catalisadores que a secagem HPSE conseguiu ser
mais eficaz a nível de remoção de catalisador uma vez que a remoção do mesmo no SDT
possui valores de 5% em comparação com 10% nas amostras de Cys e 15% nas de GSH.
Relativamente aos dados da porosidade podem atribuir-se tipos de isotérmicas características
a cada amostra. As isotérmicas do tipo 1 podem ser divididas em tipo 1A e tipo 1B e
dependem da curvatura inicial na representação gráfica da adsorção/dessorção de azoto. Este
tipo de curva característica representa amostras cujos tamanhos de poros são extremamente
pequenos (Webb, et al., 1997). Desta forma, pode afirmar-se que as amostras obtidas com o
catalisador GSH possuem tamanho de poros bastante mais pequenos relativamente às
restantes amostras. O tipo de isotérmica associado a estas amostras está próximo do tipo 1B e
caracteriza-se por não possuir histerese o que leva a evidenciar que não existem poros ou que
são demasiado pequenos (Webb, et al., 1997), considerando o limite de detecção do
equipamento que detecta apenas diâmetro médio de poros compreendidos entre 1,7 e 300 nm.
As isotérmicas do tipo 2 (histerese mínima ou ausente) e 4 (com histerese) indicam que as
amostras podem ser não porosas (dependendo da histerese) ou que possuem tamanho de poros
relativamente grandes (Webb, et al., 1997).
O comportamento deste tipo de isotérmica é típico de materiais meso e macroporosos. A
gama de tamanhos pode ir de 2 nm a 50 nm, os poros caracterizam-se por possuir diferentes
tamanhos e formas e podem ainda estar interconectados entre si (Webb, et al., 1997). No
entanto, a curva característica das amostras de Cys possui uma histerese mais evidente que a
curva das amostras Cys+GSH o que leva a concluir que o tamanho de poros no segundo caso
é ainda menor, podendo haver poros com tamanho inferior a 2 nm (Webb, et al., 1997).
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Através da análise separada foi possível perceber que, de facto, as amostras possuem uma
gama de tamanhos bastante mais alargada uma vez que as propriedades dos dois catalisadores
se evidenciam formando poros de diâmetro médio entre 2 e 50 nm, aproximadamente. Em
relação à amostra Cys+GSH HPSE (1/2/5), o seu diâmetro médio difere consideravelmente
das restantes amostras devido à selecção de pontos para a segunda análise.
Em relação à área de superfície, nas amostras de GSH, o valor obtido corresponde à área de
superfície de Langmuir uma vez que estas amostras possuem isotérmicas do tipo 1, ao
contrário das amostras para os restantes catalisadores onde se considera a área de superfície
de BET uma vez que as isotérmicas de adsorção/dessorção são do tipo 2 e 4. As amostras de
GSH, comparativamente com as amostras de Cys, possuem uma área de superfície
consideravelmente maior devido ao número de poros existentes na amostra que será, também,
notavelmente maior. Seria de esperar que as amostras com menor área de superfície
possuíssem um valor para a massa volúmica mais elevado e, comparando por método de
secagem as amostras Cys e GSH, considerando ainda os desvios, é verificável este
pressuposto.
Relativamente às amostras obtidas pela mistura de catalisadores, os resultados são um pouco
incoerentes pois existe uma maior dificuldade em efectuar a análise dado que as amostras
possuem propriedades inerentes a ambos. Para um melhor entendimento dos resultados, esta
análise deveria ser comparada com outro método como a intrusão de mercúrio.
As curvas características das amostras podem ser consultadas no Anexo IV.
Distribuição granulométrica das partículas de sílica
A Figura 14 apresenta os dados relativos à distribuição granulométrica das partículas de sílica
para os diferentes catalisadores e diferentes métodos de secagem.
Nas amostras referentes à Figura 14-A é possível verificar perfis semelhantes entre dois tipos
de secagem: HPSE e evaporação. Verifica-se ainda que as amostras obtidas por liofilização
possuem um perfil diferente das restantes e um tamanho de partículas inferior para um maior
volume de amostra. As amostras obtidas com a utilização deste catalisador, como se pode
verificar na Figura 6, tinham um aspecto mais denso nas obtidas por secagem HPSE e nas
obtidas por secagem na estufa o que acabou por dificultar a moagem. Relativamente às
amostras obtidas por liofilização, houve formação de um pó o que facilitou a moagem levando
à obtenção de partículas de menor tamanho.
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Figura 14 – Distribuição granulométrica das partículas de sílica processadas por diferentes métodos de
extracção/secagem: A – GSH; B – Cys; C – Cys+GSH.

Nas amostras relativas à Figura 14-B verifica-se uma maior conformidade de tamanho de
partículas para os diferentes métodos de secagem, no entanto, as amostras provenientes da
secagem por evaporação possuem valores mais elevados. À semelhança do que ocorreu nas
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amostras referidas anteriormente, obteve-se um aspecto mais denso após evaporação
dificultando a moagem. Relativamente à secagem por liofilização e HPSE, a moagem foi mais
fácil de executar o que levou à obtenção de partículas de menor tamanho. De referir ainda que
a moagem nas amostras obtidas por secagem HPSE foi eficazmente desempenhada uma vez
que foi possível obter partículas na ordem dos 10 !m.
Em relação às amostras da Figura 14-C pode verificar-se que a tendência continua a ser para
que as amostras obtidas por evaporação possuam maior tamanho embora se verifique que
existe maior conformidade entre as amostras provenientes dos diferentes métodos de
secagem. Verificando a Figura 6 consegue-se perceber que o aspecto das amostras para os
diferentes métodos de secagem é semelhante o que levou a uma moagem mais uniforme e
consequente obtenção de maior conformidade de tamanho de partículas.
Em suma, o tamanho de partículas está dependente da moagem (que foi efectuada
manualmente) e da dificuldade de realização da mesma.

Análise morfológica das partículas através da Microscopia Electrónica de Varrimento
A Figura 15 apresenta a análise morfológica, através das imagens obtidas por microscopia
electrónica de varrimento (MEV), das amostras de sílica para os diferentes métodos de
secagem e diferentes catalisadores.
As amostras obtidas com catalisador ácido (GSH) são aquelas onde mais se evidencia a
diferença entre o tipo de secagem e morfologia das amostras e, por isso mesmo, não se pode
afirmar que as imagens são representativas. Nas amostras de Cys por secagem HPSE a
morfologia é semelhante assim como existe semelhança entre as amostras obtidas por
liofilização e estufa. As amostras de Cys+GSH são muito semelhantes entre si para os
diferentes métodos de secagem. Nestes dois últimos casos, ou seja, para catalisador alcalino e
neutro pode dizer-se que as imagens são representativas.
À semelhança da discussão relativamente ao tamanho de partículas, a morfologia das
amostras está dependente dos processos de secagem e torna-se evidente no aspecto
macroscópico das mesmas e respectiva moagem. De realçar que as amostras analisadas
através desta técnica não passaram por tratamento térmico.
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Figura 15 – Análise morfológica das amostras de sílica para os diferentes catalisadores e diferentes métodos de secagem.
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É possível verificar que as amostras obtidas por evaporação possuem um aspecto mais denso
devido ao colapso dos poros durante a secagem. Verifica-se uma morfologia mais porosa nas
amostras obtidas para a secagem HPSE e liofilização, no entanto, nas amostras de Cys+GSH
existe uma maior conformidade morfológica.
O aspecto visual das amostras pode ser relacionado com a massa específica e porosidade das
mesmas. Na análise da Tabela 7 pôde verificar-se que as amostras obtidas por evaporação
possuíam maior valor de massa volúmica e, de facto, nas amostras de GSH e Cys é observável
através da MEV a diferença de densidades, apesar de não terem sido calcinadas. Verifica-se
também um aspecto menos denso nas amostras provenientes da mistura para a secagem HPSE
e um pouco mais denso nos restantes tipos de secagem.
Quanto à porosidade, é difícil estabelecer comparações uma vez que as amostras foram
calcinadas antes de se proceder à medida de porosidade o que levou ao colapso de poros. No
entanto, é possível verificar que as amostras são tendencialmente mais porosas nas amostras
de Cys e na mistura (desconsiderando a imagem GSH (liofilização) pois é notavelmente, não
representativa), apresentando a mistura, visualmente, poros mais pequenos.
Pode confirmar-se que quer o método de secagem, quer o pH influenciam nos resultados,
assim como o tratamento térmico.
A Figura 16 apresenta a morfologia das amostras de biovidro obtidas por adição de diferentes
catalisadores e também para a adição de quitosano. As imagens apresentadas são
representativas das amostras em questão.
Através da análise da Figura 16, sem adição de HA, pode verificar-se que as amostras
sintetizadas a pH ácido e alcalino apresentam um aspecto relativamente semelhante embora,
para a mesma ampliação, as de pH ácido tenham um aspecto menos denso.
A variação de pH influencia a cinética da reacção e, desta forma, como se mantiveram as
restantes condições de reacção, as amostras de pH neutro foram obtidas mais lentamente o
que fez com que houvesse um maior rearranjo molecular que poderia levar à formação de
amostras mais densas. No entanto, talvez pela mistura dos dois catalisadores, não se verifica
este pressuposto. A adição de quitosano, fez com que houvesse variação de pH. Essa medição
foi efectuada durante a preparação das amostras e havia uma variação de 2,3~2,6 para 3~3,3.
Neste caso, a variação influenciou a cinética de reacção levando à obtenção de amostras mais
densas.
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Biovidro GSH+CHIT + HA

Figura 16 – Análise morfológica das amostras de biovidro para os diferentes catalisadores e com adição de HA.

39

Considerando, ainda, que se manteve as restantes condições e proporções dos reagentes, a
adição de quitosano acabaria por influenciar o aspecto das amostras uma vez que a sua adição
reduz os espaços intraparticulares.
As amostras com adição de HA possuem um aspecto semelhante, independentemente dos
catalisadores e métodos de secagem utilizados. Não é possível estabelecer comparações com
as amostras sintetizadas sem a adição de HA uma vez que as imagens apresentadas não
possuem a mesma ampliação.

3.5 Ensaios cinéticos de libertação de fármacos
Os ensaios de impregnação e posterior libertação foram efectuados apenas nas amostras
sintetizadas com catalisador alcalino, pois foram as que acabaram por conferir propriedades
mais vantajosas para esta aplicação (mesoporos).
As amostras impregnadas foram retiradas da membrana de suporte e colocadas numa nova
membrana para a libertação controlada. Uma vez que a própria membrana fica impregnada de
fármaco deve então ser desconsiderada nesta análise. A curva de calibração e respectivos
dados da dexametasona podem ser consultados no Anexo V.
A Figura 17 apresenta as curvas de libertação para a sílica e para o biovidro, respectivamente.
Através da análise da Figura 17 pode verificar-se que existe uma libertação de
aproximadamente 6!g de fármaco por cada mg de sílica e biovidro. É possível verificar que a
libertação foi efectuada lentamente e que passadas 264 horas, o equivalente a 11 dias, as
amostras impregnadas ainda possuíam fármaco a ser libertado. Esta libertação lenta torna-se
bastante vantajosa se considerarmos a aplicação final pretendida para este produto. Uma vez
que se pretende uma aplicação a nível de engenharia de tecidos, mais propriamente em tecidos
duros e, sabendo das dificuldades a nível de inflamações, a possibilidade de impregnar
fármacos para posterior libertação no organismo acaba por trazer vantagens na redução da
inflamação nos tecidos implantados promovendo o bem-estar e a capacidade regenerativa do
paciente.
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Figura 17 - Libertação controlada da dexametasona, em meio aquoso: (A) sílica (Cys) obtida por secagem HPSE
(1/2/5); (B) biovidro (Cys) segundo Chen et al (2010).

Realça-se ainda que o meio de libertação foi renovado a cada 24 horas para impedir a
saturação.
Considerando ainda que a membrana utilizada também acabou por ser impregnada, pode
afirmar-se que optimizando o processo há possibilidade de conseguir uma impregnação e
consequente libertação ainda mais eficazes.
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3.6 Estudos de hemocompatibilidade
Os estudos realizados tiveram como objectivo identificar até que ponto a alteração do tipo de
secagem poderia influenciar no índice hemolítico das amostras, para isso, utilizaram-se
amostras não calcinadas. A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para o índice hemolítico.

Tabela 8 – Índice hemolítico das amostras de sílica para os diferentes catalisadores e métodos de secagem.

Índice hemolítico

Amostras/Secagem
GSH HPSE (1/2/5)

21,44

GSH (liofilização)

42,43 ± 0,90

GSH (evaporação)

26,29 ± 3,86

Cys HPSE (1/2/5)

14,18 ± 3,10

Cys (liofilização)

63,24 ± 18,48

Cys (evaporação)

51,95 ± 17,77

Cys+GSH HPSE (1/2/5)

3,86 ± 2,8

Cys+GSH (liofilização)

32,43

Cys+GSH (evaporação)

43,99 ± 1,3

Os testes realizados foram ainda preliminares e realça-se que houve alguma dificuldade na
leitura das amostras uma vez que, apesar de terem sido centrifugadas, a dispersão influenciou
a leitura conduzindo a erros expressivos.
Através da análise da Tabela 8 pode verificar-se que as amostras obtidas pela secagem HPSE
possuem índice hemolítico inferior comparativamente às amostras para os restantes métodos
de secagem revelando a sua eficácia na remoção de resíduos.
Relativamente ao catalisador ácido (GSH), estudos anteriores revelam que este é hemolítico e
a hemólise aumenta com o aumento da sua concentração, atingindo valores de 45,30 ± 0,03
para uma concentração de 0,15M (Chim, 2009/2010). Sabendo que se utilizou uma concentração de
0,15M, o resultado da hemólise em relação à secagem por liofilização revela que o catalisador
permaneceu por completo na amostra final e que, de facto, houve remoção de catalisador na amostra
por secagem HPSE.

Quanto às amostras de Cys, a secagem HPSE revela eficiência na remoção de catalisador uma
vez que o seu índice hemolítico é consideravelmente inferior em comparação com as amostras
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obtidas pelos restantes métodos de secagem. Estudos anteriores revelam que este catalisador,
para igual concentração, possui uma percentagem de hemólise de 56,94 ± 0,08 (Chim,
2009/2010), o que indica que nas amostras obtidas por liofilização e evaporação, não houve
remoção de catalisador.
Nas amostras da mistura foi possível obter sílica não hemolítica através da secagem HPSE,
uma vez que se considera a existência de hemólise apenas a partir dos 5% pela norma
utilizada nos testes. De facto, a Figura 8 acaba por comprovar isso mesmo uma vez que a
remoção de catalisador no SDT é mínima, o que leva a concluir que o processo de secagem
HPSE foi eficiente na sua remoção.
Realça-se ainda que todas as amostras de sílica obtidas por estes catalisadores se mostraram
não hemolíticas, quando submetidas a calcinação prévia (Chim, 2009/2010) o que levou a
concluir que o índice hemolítico depende da quantidade de catalisador presente na amostra e
não da sílica.
Foi ainda efectuado um teste para a obtenção do índice hemolítico do biovidro tendo sido o
resultado de 42,93 ± 0,23 (em percentagem) o que leva a concluir que este composto é
hemolítico.
O protocolo utilizado no procedimento experimental destes testes pode ser consultado no
Anexo V.
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4 Conclusões e perspectivas futuras
A realização deste trabalho pressupôs a obtenção de sílica e materiais compósitos à base de
sílica através da utilização de técnicas “verdes” e catalisadores biomiméticos.
Os objectivos propostos foram parcialmente atingidos uma vez que foi possível a obtenção da
sílica e do biovidro através da metodologia sol-gel em meio aquoso, utilizando catalisadores
biomiméticos para uma vasta gama de pH (entre 2,3-9,6).
Foi possível ainda utilizar e comparar diferentes métodos de secagem evidenciando a secagem
HPSE e a sua capacidade para a remoção de resíduos de reacção mais eficiente.
Em relação ao biovidro, foi possível a sua obtenção a partir dos catalisadores utilizados na
formação de sílica e testar a sua produção através da adição de HA em substituição dos
diferentes compostos utilizados.
Os materiais obtidos caracterizam-se por possuir diâmetro médio de poros entre o tamanho
considerado micro e meso, sendo as amostras de tamanho meso uma mais-valia no que diz
respeito à sua utilização final, a medicina regenerativa.
De realçar que, tendo em consideração a aplicação final pretendida, os ensaios de libertação
de fármacos e hemocompatibilidade acabaram por comprovar que os materiais podem ser
usados ao nível da engenharia de tecidos uma vez que o seu comportamento está de acordo
com o pretendido, ou seja, é possível estabelecer uma libertação lenta e duradoura do fármaco
e a sílica é apenas hemolítica quando existe ainda a presença de catalisador.
Para trabalhos futuros recomenda-se optimizar as condições operacionais aumentando o
período estático ou o tempo de passagem dos solventes na secagem HPSE.
Na análise de porosidade propõe-se a utilização de dois métodos de análise, adsorção de azoto
e intrusão de mercúrio para um tratamento de resultados mais claro e objectivo.
Na microscopia electrónica de varrimento utilizar medição EDX para detectar a existência dos
iões característicos das amostras e confirmar os dados obtidos no FTIR.
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Seria interessante testar a incorporação destes materiais em cimentos “fast-setting” e hidrogéis
biodegradáveis. Estudar ainda a cinética de libertação para outros fármacos experimentando,
também, a obtenção de biovidro com outras composições.
Sugere-se, ainda, a realização de testes preliminares de actividade biológica em culturas de
células.
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Figura I.1- Diagrama de Fases Ternário (água-etanol-TEOS) (Brinker, et al., 1990)

(1) CO2 cylinder
(2) Solvent reservoir
(3) CO2 compressor
(4) High pressure pump
(5) Valves
(6) Back- pressure regulator
(7) Micrometric valve
(8) Thermostatic water bath
(9) Extraction or impregnation cell
(10) Manometer
(11) Recovering flask
(12) Flowmeter

Figura I.2 - Diagrama do Processo da Unidade de Extracção Supercrítica

(1) CO2 cylinder
(2) Solvent reservoir
(3) CO2 compressor
(4) High pressure pump
(5) Valves
(6) Back- pressure regulator
(7) Micrometric valve
(8) Thermostatic water bath
(9) Extraction or impregnation cell
(10) Manometer
(11) Recovering flask
(12) Flowmeter

Figura I.3 - Diagrama do Processo da Unidade de Impregnação Supercrítica.
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Diagramas de perda de massa e eventos térmicos associados no SDT para a
sílica obtida pelos diferentes métodos de secagem e para os diferentes pH’s
utilizados (diferentes catalisadores).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de extracção HPSE (1/1,5/5) com catalisador alcalino (Cys).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de extracção HPSE (1/2/5) com catalisador alcalino (Cys).
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Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de secagem por evaporação com catalisador alcalino (Cys).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de secagem por liofilização com catalisador alcalino (Cys).
.
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Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do processo de extracção
HPSE (1/1,5/5) com catalisador neutro (Cys+GSH).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de extracção HPSE (1/2/5) com catalisador neutro (Cys+GSH).
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Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do processo de secagem por
evaporação com catalisador neutro (Cys+GSH).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de secagem por liofilização com catalisador neutro (Cys+GSH).
.
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Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do processo de extracção
HPSE (1/1,5/5) com catalisador ácido (GSH).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de extracção HPSE (1/2/5) com catalisador ácido (GSH).
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Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de secagem por evaporação com catalisador ácido (GSH).

Termograma e perfil calorimétrico obtidos no SDT para a amostra de sílica resultante do
processo de secagem por liofilização com catalisador ácido (GSH).
Figura II.1 - Termogramas e perfis calorimétricos para as amostras de sílica obtidas através da utilização dos
diferentes catalisadores para os diferentes processos de secagem.
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GSH (liofilização)

500

GSH (estufa)

Espectro IV e respectivas bandas características, para a sílica calcinada obtida com o
catalisador GSH para os diferentes métodos de secagem.
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Espectro IV e respectivas bandas características, para a sílica calcinada obtida com o
catalisador Cys+GSH para os diferentes métodos de secagem.
Figura III.1 - Espectro IV e respectivas bandas características, para a sílica calcinada obtida com utilização de
diferentes catalisadores para diferentes métodos de secagem.
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Biovidro obtido pela receita da figura 4
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Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
Cys+GSH seguindo a receita da figura 4.
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Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
GSH+CHIT seguindo a receita da figura 4.
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Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
GSH seguindo a receita da figura 4.

Biovidro obtido com a adição de HA
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Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
GSH+Cys e HA.
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BV GSH+CHIT+HA 1

Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
GSH+CHIT e HA.
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Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido com o catalisador
GSH e HA.

Figura III.2 - - Espectro IV e respectivas bandas características, para o biovidro obtido para os diferentes
catalisadores, para a adição de quitosano e de HA.
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Espectro IV para o biovidro os compostos utilizados na receita para a obtenção do biovidro,
para o biovidro comercial com e sem sinterização e para o biovidro sintetizado em laboratório
no trabalho de Chan et al.

67

68

Anexo IV

69

70

450
Adsorption

350

Desorption

0,9
0,8

300

Pore Volume (cc/g)

A

Volume Adsorbed (cc/g)

1,0

400

250
200
150

0,5
0,4
0,3
0,2

50

0,1

0,0

0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

1

10

100

1000

Average Diameter (A)

0,8

160

0,7

Adsorption

140

Desorption

120

0,6
Pore Volume (cc/g)

Volume Adsorbed (cc/g)

0,6

100

0

B

0,7

100
80
60
40

0,5
0,4
0,3
0,2

20

0,1

0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

0,0

1

1

10

100
Average Diameter (A)

1000

10000

1,2
250

1,0

Adsorption
Desorption

Pore Volume (cc/g)

C

Volume Adsorbed (cc/g)

200

150

100

0,8
0,6
0,4

50

0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

0,0

1

1

10

100

1000

Average Diameter (A)

1,6

200

1,4

180

1,2

140

Pore Volume (cc/g)

D

Volume Adsorbed (cc/g)

160

120
100

Adsorption

80

Desorption

60

1,0
0,8
0,6
0,4

40

0,2

20
0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

0,0

1

1

71

10
Average Diameter (A)

100

1,8

600

1,6
1,4

400
300

1,2

Pore Volume (cc/g)

E

Volume Adsorbed (cc/g)

500

Adsorption
Desorption

200

1,0
0,8
0,6
0,4

100

0,2

0,0

0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

1

500

10

100
Average Diameter (A)

1000

10000

3,0

450
2,5

350

Pore Volume (cc/g)

F

Volume Adsorbed (cc/g)

400

300
250

Adsorption

200

Desorption

150
100

2,0
1,5
1,0
0,5

50
0,0

0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

1

Pore Volume (cc/g)

Volume Adsorbed (cc/g)

2,0

500
400
Adsorption

300

Desorption

200

1,5

1,0

0,5

100
0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

0,0

1

1

10

100

1000

Average Diameter (A)

2,5

700
600

2,0

500

Pore Volume (cc/g)

Volume Adsorbed (cc/g)

1000

2,5

600

H

100
Average Diameter (A)

700

G

10

400
Adsorption

300

Desorption

200

1,5

1,0

0,5

100
0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

72

0,0
1

10

100
Average Diameter (A)

1000

10000

90

0,10
0,09

70

0,08

60

0,07

Pore Volume (cc/g)

I

Volume Adsorbed (cc/g)

80

50
Adsorption

40

Desorption

30

0,06
0,05
0,04
0,03

20

0,02

10

0,01

0,00

0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

1

100

10

100
Average Diameter (A)

1000

10000

0,14

90
0,12
0,10

70
Pore Volume (cc/g)

J

Volume Adsorbed (cc/g)

80

60
50

Adsorption

40

Desorption

30

0,08
0,06
0,04

20
0,02

10
0

0,00

0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

1

1000

0,18

180

0,16

160

0,14

140

Pore Volume (cc/g)

Volume Adsorbed (cc/g)

100
Average Diameter (A)

200

K

10

120
100

Adsorption

80

Desorption

60

0,12
0,10
0,08
0,06

40

0,04

20

0,02

0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

0,00

1

1

10

100
Average Diameter (A)

1000

10000

0,30
250

0,25

Pore Volume (cc/g)

L

Volume Adsorbed (cc/g)

200

150
Adsorption

100

Desorption

0,20
0,15
0,10

50

0,05
0
0

0,2

0,4
0,6
Relative Presure (P/Po)

0,8

1

0,00
1

10

100
Average Diameter (A)

1000

Figura IV.1 - Curvas características das isotérmicas de adsorção de azoto: A – GSH (HPSE 1/1,5/5); B- GSH (HPSE
1/2/5); C - GSH (liofilização); D - GSH (evaporação); E - Cys (HPSE 1/1,5/5); F - Cys (HPSE 1/2/5); G - Cys
(liofilização); H - Cys (evaporação); I – Cys+GSH (HPSE 1/1,5/5); J – Cys+GSH (HPSE 1/2/5); K – Cys+GSH
(liofilização); L – Cys+GSH (evaporação)
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Figura IV.2 - Representação gráfica do diâmetro médio de poros para as amostras obtidas através da mistura de
catalisador considerando a análise de poros grandes e poros pequenos separadamente: 1 – Cys+GSH HPSE (1/1,5/5);
2 - Cys+GSH HPSE (1/2/5); 3 - Cys+GSH (liofilização); 4 - Cys+GSH (evaporação).
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Curva de calibração da dexametasona
Preparou-se várias soluções de dexametasona com diferentes diluições e mediu-se a
absorvância no espectrofotómetro a 242 nm.

Curva Padrão Dex (16 mg/L)
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Figura V.1 - Curva de calibração da dexametasona.

Protocolo de hemocompatibilidade
Para ser possível validar os resultados o sangue deve ser diluído numa solução de PBS de
forma a obter as condições necessárias: [Hb]sangue=10mg±1mg/mL e [Hb]plasma&2.0mg/mL de
acordo com a norma descrita na American Society for Testing and Materials (ASTM) F 75600.

Quantificação da Hemoglobina (Hb)
Antes de iniciar os testes com as amostras é necessário obter a curva de calibração para a
hemoglobina (Hb) onde se utilizam várias concentrações de Hb e se relacionam os valores da
absorvância obtida com a Hb livre.

Método:
O sangue deve ser diluído numa solução de Drabkin. Este reagente faz com que os eritrócitos
libertem a Hb na solução. Os iões Ferro (Fe2+) das moléculas de Hb são oxidados, pelo
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ferrocianeto de potássio, para iões ferro (Fe3+). Esta oxidação leva à formação de
metemoglobina que reage com os iões cianeto (CN-) para formar cianometemoglobina
(composto estável). Todos os derivados de Hb são convertidos neste composto que pode ser
quantificado espectrofotometricamente em 540 nm. A absorvância da cianometemoglobina
segue a lei de Lambert-Beer e é directamente proporcional à concentração de Hb no sangue.
Preparam-se então soluções padrão com concentrações de cianometemoglobina conhecidas de
forma a determinar a curva padrão.

Preparação das soluções necessárias:
Para a solução de Drabkin modificada utilizou-se 50 mg de KCN, 200 mg de KH2PO3, 140
mg de K3Fe(CN)6 e 1 mL de Triton X-100 em água milli Q até perfazer 1L. A solução foi
filtrada e o pH foi medido (este deve estar compreendido entre 7 e 7,4).
A solução deve ser colocada num frasco escuro em embrulhada em papel de alumínio.
Na solução tampão fosfato (PBS) utilizou-se 0,2 g de KCl, 0,2 g de KH2PO4, 8,0 g de NaCl e
1,43 g de NaHPO4.4H2O e adicionou-se água milli Q até perfazer 1 L. O pH da solução
deverá ser 7,4.
Despois da solubilização da hemoglobina na solução de PBS procedeu-se à centrifigação
(ROTOFIX 32 A, Hettich) a 3100 rpm durante 15 minutos. Obtém-se um sobrenadante onde se
encontra solubilizada a hemoglobina presente nos eritrócitos. Recolhido 1 mL de sobrenadante
junta-se 5 mL da solução de Drabkin modificada.

Foi feita a medição no espectrofotómetro e a concentração de Hb é dada por:

[Hb] =

A 540 nm ! M ! f d
nm
"540
HCN ! 1 ! 1000

em que M = 16114.5 g, !HCN(540nm) = 11.0 mM.cm-1 e fd é o factor de diluição.
A solução padrão para a curva só foi aceite para valores que respeitassem os seguintes
requisitos: 1,59 < A540nm/A504nm < 1,63 e A750nm &0,003, caso contrário, procedia-se a nova
contrifugação e filtração da solução de Drabkin e solução de Hb.
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Determinação da concentração de Hb no plasma e no sangue
Centrifugou-se 5 mL de sangue a 3100 rpm durante 15 min resultando na deposição de todas
as partículas ficando apenas o plasma como sobrenadante.
Recolheu-se 1 mL do sobrenadante e adicionou-se 1 mL da solução de Drabkin para posterior
leitura no espectro a 540 nm. A Hb é determinada através da equação de calibração e tendo
em consideração o factor de diluição.
Para determinar a concentração de Hb no sangue adicionou-se 20 µL de sangue a 5,00 mL da
solução de Drabkin e mediu-se a absorvância a 540 nm. A concentração de Hb foi
determinada com o auxílio da curva de calibração.
A concentração de Hb dever ser [Hb]sangue= 10 mg/mL ± 1mg/ml caso contrário deve diluir-se
em PBS até que esta atinja esse valor.
Teste de Hemólise
De acordo com a norma ASTM F 756-00 utilizou-se 0,35 g da amostra e foram colocados
1,75 mL de solução sanguínea diluída. As amostras com a respectiva solução foram colocadas
a incubar a 37ºC durante 3 horas.
Após o período de incubação, estas foram centrifugadas a 3100 rpm durante 15 minutos.
Procedeu-se À leitura das densidades ópticas (DO) do sobrenadante a 540 nm e a
percentagem de hemólise foi calculada através da equação:

Índice Hemolítico =

[ Hb]teste " [ Hb]controlo negativo
[ Hb]controlo positivo " [ Hb]controlo negativo

! 100

De acordo com a norma ASTM F 765-00 os materiais podem ser classificados como não
hemolíticos se o resultado for inferior a 2%, relativamente hemolíticos se o resultado estiver
entre 2 e 5% e hemolíticos se os resultados forem superiores a 5%.
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