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Introdução 
A hidroxiapatita é definida como um biomaterial e compõe de 30 a 70% a massa de ossos e dentes. Por esse motivo, 
tem recebido atenção por parte da comunidade científica já que existe uma constante busca por substituintes ósseos, 
principalmente na área médica. Porém, todo e qualquer procedimento pode estar sujeito à infecções e comprometer o 
material implantado a curto e médio prazo e assim, buscam-se alternativas para diminuir ou até mesmo evitar essas 
possíveis infecções. Uma dessas alternativas é associar metais bactericidas ao biomaterial, e nesse contexto, a prata 
ganhou destaque como aliado no controle de infecções pós cirúrgicas. Esse trabalho tem como objetivo a síntese de 
hidroxiapatita por precipitação química e via úmida dopada com concentrações de nitrato de prata de 0,001 mol/L, 
0,01mol/L e 0,1 mol/L a fim de avaliar sua atividade antimicrobiana.1,3 

Metodologia 
A hidroxiapatita foi obtida por meio de precipitação química por via úmida tomando como referência a metodologia 
proposta por (ANGELO, 2008). Esse método ocorre pela reação entre o ácido fosfórico (H3PO4) e uma suspensão 
contendo hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), ambos com alto grau de pureza. A solução de (Ca(OH)2) foi mantida em um 
béquer a 50 ºC, sob agitação constante e em seguida, o gotejamento de H3PO4 foi realizado lentamente, adicionando-
se em torno de 2 a 5 mL/min. Durante o processo, foi verificado o pH da solução com fita de papel universal para que 
permanecesse em torno de 10 - 12. O conteúdo do béquer foi mantido à temperatura ambiente por um período de 
envelhecimento de 24 horas. Após, o material foi seco em estufa e por fim, foi calcinado a 700 °C por 1 hora para 
estabilização da fase de hidroxiapatita. A síntese da hidroxiapatita contendo prata seguiu o mesmo processo, mediante 
a reação entre H3PO4 e uma solução aquosa de nitrato de prata com Ca(OH)2 em temperatura ambiente. O material foi 
caracterizado por Difratometria de Raios X (DRX) e Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR) e para avaliar o efeito antimicrobiano da prata foi realizado o teste de disco difusão para as cepas de Escherichia 
coli, Staphylococcus epidermidis e Candida albicans.       

Resultados e Discussão 
As técnicas de caracterização ofereceram resultados capazes de verificar a formação da fase majoritária hidroxiapatita 
e a incorporação da prata ao biomaterial. A Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa e não houve inibição para 
nenhuma concentração de prata. Para a Staphylococcus epidermidis, que é uma bactéria Gram-positiva e para a 
levedura Candida albicans houve inibição apenas na concentração de prata de 0,1 mol/L. Estes resultados 
possivelmente estejam relacionados com a espessura da parede celular das bactérias Gram-negativas, pois essas 
possuem uma membrana externa a mais, constituída de lipossacarídeos. Sendo assim, as bactérias Gram-negativas 
são mais resistentes à ação de antibióticos, que não são capazes de cruzar efetivamente esta barreira lipídica.4  

Considerações Finais 
Os resultados obtidos poderão servir de referência para futuras avaliações com modelos experimentais mais 
complexos. 
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