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Introdução 

O titânio é um dos biomateriais mais antigos e 
utilizados na área médica com o propósito de 
auxiliar no funcionamento de tecidos danificados. Se 
por um lado, as características físicas fazem desse 
metal um excelente substituto ósseo, por outro lado 
a sua baixa reatividade representa um fator negativo 
no que tange à sua osteointegração ao sistema 
biológico. Algumas técnicas de modificação de 
superfície são reportadas na literatura de modo a 
resolver este problema1. Entretanto nem todas as 
dificuldades foram totalmente solucionadas. 
A hidroxiapatita (HA), Ca10(PO4)6(OH)2, é um dos  
biominerais mais estudados no contexto da 
biomineralização. HA naturais podem ser 
encontradas em seres vivos na composição de 
ossos, esmalte do dente e na dentina. Sabe-se que 
matrizes orgânicas biomiméticas podem direcionar o 
crescimento nano-ordenado deste mineral.2,3 
Filmes Langmuir-Blodgett (LB) são monocamadas 
altamente organizadas de moléculas orgânicas 
insolúveis formadas por compressão de tais 
moléculas na superfície de uma subfase em uma 
Cuba de Langmuir. Essas monocamadas podem ser 
transferidas para suportes sólidos podendo originar 
filmes com diferentes montagens.4 
Neste trabalho filmes de Diexadecilfosfato (DHP) 
foram transferidos para suportes de titânio por meio 
da técnica LB. Posteriormente induziu-se o 
crescimento de HA por exposição das amostras à 
soluções de Ca2+, tampão fosfato 100 mM (pH 7,5) 
e a uma solução que simula a concentração de íons 
no plasma humano (SBF). 

Resultados e Discussão 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  a) Isotermas de pressão de superfície 
para o DHP sobre água pura e Ca2+

(aq) à (25+1)ºC, 
b) filme tipo Y transferido para os suportes de titânio 
e c) estrutura química do DHP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Imagens de microscopia eletrônica de 
varredura dos suportes de titânio expostos apenas à 
solução Ca2+/tampão fosfato 4 vezes (a-c) e 
exposição consecutiva ao SBF(d-f).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Espectros FTIR-ATR dos suportes de 
titânio recobertos com diferentes números de 
camadas de DHP expostas ao ciclo Ca2+/tampão 
fosfato 4 vezes a) antes e b) após a exposição ao 
SBF. 

Conclusões 

• A variação do número de camadas do filme LB 
resultou em diferenças na morfologia da camada 
de apatita formada quando este foi exposto aos 
ciclos alternados Ca2+-tampão fosfato. 

• Ao expor essas amostras ao SBF, a camada de 
aspecto poroso foi recoberta por cristais de hábito 
alongado atribuído à formação de HA. 
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