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RESUMO

A hidroxiapatita (HA) é um constituinte natural dos ossos. Possui grande importância devido a sua biocompatibilidade e bioativiade,  dessa forma, 
é capaz de estabelecer ligações de natureza química com o tecido ósseo, permitindo assim a proliferação dos osteoblastos, fibroblastos e outros. 
Além de sua potencialidade como regeneradora de tecido ósseo, a HA é um excelente suporte para o transporte de drogas de ação prolongada, 
indicadas para o tratamento de câncer e tumores, devido a sua capacidade de absorver e adsorver molécula. Tais propriedades possibilitam a sua 
aplicação na área ambiental, sendo utilizada para a retirada de metais pesados dos solos e das águas. O objetivo do presente trabalho é investigar 
a interação entre as nanopartículas de ouro sintetizadas em laboratório e os cristais sintéticos de hidroxiapatita para a produção de um 
compósito com possíveis  aplicações na indústria e na área de saúde. Utilizou-se como precursores para a obtenção de HA, 200 mL de fosfato 
dibásico que foi adicionado lentamente a 200 mL de nitrato de cálcio, mantido a temperatura de 80 ºC e  sob agitação magnética durante 5 horas. 
Obedeceu-se a razão Ca:P = 1,67. O  pH foi ajustado em torno de 8,0 pela adição de  amônio. No passo seguinte, as nanopartículas de ouro foram 
adicionadas à solução de HA e misturadas diurante 3 horas em temperatura ambiente (24ºC). Ao final da síntese, os cristais foram lavados com 
água destilada, secos e preparados apara análises de acordo com as técnicas utilizadas. O estudo morfológico dos cristais de hidroxiapatita foi 
feito com a utilização da microscopia eletrônica de varredura (MEV) e o estudo topográfico pela utilização da microscopia de força atômica 
(AFM). A HA obtida a partir da solução de controle (sem adição de nanopartículas de ouro), avaliada  por MEV apresentou a cristalização em 
forma de aglomerados de plaquetas. As imagens de MEV revelaram que a interação entre a nanopartículas de ouro e a HA não afetam a 
morfologia dos cristais. Foram observadas placas alongadas com a incorporação das nanopartículas de ouro em sua estrutura, as micrografias por 
AFM confirmaram esse resultado. Os resultados obtidos demonstraram que as nanopartículas de ouro podem ser efetivamente incorporadas em 
cristais de hidroxiapatita. É importante notar que este composto pode ser produzido em condições economicamente viáveis. Este estudo sugere 
que este produto tem aplicações potenciais em nanobiotecnologia, biomedicina, biossensores, implantes e possui potencialidade para aplicação 
em catálise.
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