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RESUMO 
 

 

Ferreira NC. Avaliação in vitro do potencial elétrico superficial (molhabilidade) 
de amostras de titânio.[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2012. 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo determinar o ângulo de contato superficial de 

discos de titânio, da empresa SIN, com superfícies tratadas por subtração ácida e 

não tratadas, em contato com água destilada e cloreto de sódio (NaCl), bem como 

avaliar a influência do tratamento superficial na molhabilidade. As amostras de 

implantes foram representadas por unidades experimentais em forma de discos com 

12mm de diâmetro por, no mínimo, 3mm de espessura, com tratamento de 

superfície específico por subtração ácida e tecnologia de descontaminação e 

armazenamento próprios da empresa SIN. Um grupo controle de titânio polido foi 

também preparado, semelhante ao implante de titânio puro comercialmente vendido, 

somente com descontaminação da superfície e limpeza. As superfícies das 

amostras foram comparadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV), com 

objetivo de certificar a semelhança das mesmas. Logo após, as amostras foram 

analisadas em um goniômetro, no qual o ângulo de contato da água destilada e do 

NaCl formado na superfície do implante foram aferidos. Posteriormente, a 

rugosidade foi caracterizada por rugosímetro a laser. Devido à variabilidade 

encontrada nos dados, optou-se pela análise estratificada de cada fator pelo teste t 

de Student, no qual se observou que a superfície tratada por subtração ácida 

submetida ao contato com água destilada mostrou os melhores resultados (menor 

ângulo de contato – melhor molhabilidade). 

 

Palavras-chave: implante dentário; osseointegração; titânio. 

 

 



  

ABSTRACT 
 

 

Ferreira NL. In vitro evaluation of the potential electric superficial (wettability) of 
titanium samples. [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2012. 

 

 

The main purpose of this work was to determine the angle of two superficials 

contacts of the titanium disks from the SIN Company :one treated by acid subtraction 

and other non treated.Both surfaces were placed in contact with destiled water and 

NaCl in order to assess the influence of the superficial water treatment having as 

parameter the wetta shaped wetability level. Samples of implants represented by 

experimental units disk shaped 12mm of diameter.and a minimum 3mm of thickness 

which have been treated by specific surface treatement by acid subtratction and by 

the application of a decontamination technology and own storage by SIN company. It 

has also been prepared a control group of a titanium polished similar to the pure 

titanium commercial just with decontamination and cleaning processes. The surfaces 

were compared by eletronicmicrocospe of sweep, with the purpose to certificate if 

there are similarities among trhesamples.Then, after, the samples were analyzed in a 

goniometer, in order to assess the contact angle of the distilled water water and the 

NaCl shaped by the impant surface. Afterwards, the roughness was measured by a 

rugosimeter. In order to the variance founded on the static data, we adopted the 

stratified analysis of each factor by the t of student test where it has been observed 

that the surface treated by acid submitted to the contact with distilled water has 

shown the best results.(lower angle of caontact-better wettability) 

 

Keywords: dental implants; osseointegration; titanium. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Uma nova era na Odontologia foi marcada com o surgimento de implantes 

osseointegrados, que possibilitaram uma nova forma de reabilitação bucal, com 

maior conforto para os pacientes, devolvendo estética, fonética e mastigação e 

otimizando a qualidade de vida dos mesmos1. Branemark al.2 iniciaram na Suécia o 

conceito de implantes dentais osseointegrados com eficácia clínica comprovada por 

meio de inúmeros casos que suportavam próteses em plena função por longos 

períodos. 

Os efeitos da osseointegração e o seu mecanismo foram descritos por 

Branemark et al.3, que os definiram como uma conexão estrutural e funcional direta 

entre o tecido ósseo e a superfície de um implante submetido ao carregamento. 

Energia de superfície, rugosidade, topografia e aspectos químicos, como pH, são 

condições importantes para as interações do implante com o tecido ósseo do 

hospedeiro4 e são artifícios que induzem a uma reparação óssea rápida, guiada e 

controlada, e aceleram o fenômeno de osseointegração. A superfície de um implante 

usinado não é indutora, necessitando da deposição de materiais bioativos, os quais 

facilitam a formação de pontes de cálcio e fósforo5. 

Segundo Kasemo6, o precursor do estudo do crescimento osteoblástico é a 

molhabilidade da superfície, responsável pela adsorção do líquido biológico, e não a 

rugosidade, como foi descrito anteriormente por Brunette7. Molhabilidade, textura, 

composição química e rugosidade da superfície são propriedades do biomaterial que 

influenciam diretamente sua interação com as células8: desde adesão inicial das 

células, até deposição e arranjo das proteínas e proteoglicanas da matriz 

extracelular9. Sendo assim, as propriedades da superfície do biomaterial são 

determinantes para a resposta das células na interface célula-biomaterial, 

consequentemente, afetando o crescimento e a qualidade do tecido neoformado8. 

A fim suprir a necessidade de obter uma resposta biológica mais rápida, 

várias pesquisas têm sido desenvolvidas, modificando as propriedades de superfície 

pelos mais variados processos10, entre os quais se destacam métodos mecânicos, 

químicos e físicos de tratamento de superfície11, que permitem obter os mais 

variados graus de texturas12. 
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Nessa perspectiva, este trabalho tem por finalidade avaliar a superfície de 

implante tratada por subtração ácida do fabricante SIN, comparando-a com uma 

superfície usinada, a fim de conhecer o potencial de molhabilidade da superfície 

quando em contato com água destilada e NaCl, por meio da mensuração do ângulo 

de contato por um goniômetro. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O desejo de repor dentes ausentes por análogos artificiais tem acompanhado 

a Odontologia por séculos, e, embora a previsibilidade e a eficácia dos implantes 

osseointegrados não seja um tema controverso13, essa realidade não foi sempre 

assim. 

 

 

2.1 Histórico da Implantodontia 
 

 

A primeira publicação científica relatando o sucesso clínico da 

osseointegração de implantes endósseos em forma de raiz foi feita por Branemark et 

al.3. Os autores viabilizaram seu uso a partir de estudos micro e macroscópicos em 

animais e humanos, bem como de avaliação longitudinal de até 15 anos em centros 

especializados, onde sistemas foram submetidos à função. Tais feitos promoveram à 

Odontologia um avanço científico sem igual, modificando a maneira de pesquisar e 

questionar formas seguras de tratamento e proteção, de biocompatibilidade dos 

materiais e de respostas orgânicas que seriam motivo de verificações e 

questionamentos. 

A ausência de carga durante o período de cicatrização, que pode ser 

alcançada pelo protocolo cirúrgico de dois estágios, no qual um período de 

cicatrização livre de carga permite uma completa cicatrização e remodelação óssea, 

é uma condição necessária para que o processo de osseointegração se realize14. 

Outras propriedades como desenho, tratamento e qualidade de superfície, além da 

técnica cirúrgica, da qualidade óssea e de suporte de carga, são responsáveis pelo 

sucesso do implante. 

A composição química da superfície dos implantes pode variar 

consideravelmente devido à fabricação e ao acabamento: usinagem, tratamento 

térmico, decapagem e até mesmo procedimentos de esterilização. Desse modo, um 

controle cuidadoso da composição da superfície de implantes torna-se um 

procedimento relevante para a produção de alta qualidade desses dispositivos15. 
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A rugosidade deve ser controlada, pois as células necessitam de pontos de 

ancoragem, na superfície dos implantes, para iniciar a proliferação e constituir a 

biofixação dos implantes. Se as rugosidades forem muito menores que o tamanho 

das células, não existirão sítios de biofixação adequados. Em contrapartida, se a 

superfície apresentar grandes picos ou vales, mas se esses possuírem superfícies 

lisas, as células poderão também não encontrar sítios de biofixação adequados. 

Nesse sentido, a adesão e o espalhamento de células em superfícies de implantes 

estão associados à microestrutura superficial16. 

As superfícies de titânio devem promover adsorção iônica e também se 

orientarem de tal maneira que facilitem a ancoragem celular. Dependendo do tipo de 

moléculas e da orientação das mesmas sobre superfícies de titânio, células 

indiferenciadas (mesenquimais) podem diferenciar-se em resposta a informações ou 

sinais contidos na interface moléculas-material17. 

 

 

2.2 Teorias da osseointegração 
 

 

Originalmente, Branemark et al.3,18 definiram osseointegração de implantes 

como aqueles artefatos aloplásticos capazes de receber uma direta deposição óssea 

nas suas superfícies e mantê-la em função. Para tal, estabeleceu-se um rígido 

protocolo que ressaltava, entre inúmeros itens mandatórios para a garantia do 

fenômeno da osseointegração, a necessidade de um período médio de cicatrização 

de seis meses, totalmente livre de cargas mastigatórias. 

As dificuldades em identificar o grau de contato ósseo com o implante, 

necessário para considerá-lo osseointegrado, levaram a uma definição de 

osseointegração baseada na estabilidade clínica, ao invés de critérios histológicos, 

fenômeno também chamado de anquilose funcional por Schroeder et al.19. 

Assim, a osseointegração passou a ser caracterizada por uma conexão direta, 

funcional e estruturada entre osso organizado e vital e a superfície de implantes 

sujeitos a cargas funcionais20. Sendo definida por Albrektsson21 como o processo 

pelo qual a fixação rígida clinicamente assintomática de materiais aloplásticos é 

realizada e mantida no osso durante cargas funcionais. 
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2.3 Biomateriais 
 

 

Cientificamente, um biomaterial é definido como qualquer substância ou 

combinação de substâncias que não sejam drogas ou fármacos, de origem natural 

ou sintética, que possam ser usados, por qualquer período de tempo, como parte ou 

como todo de sistemas que tratam, aumentam ou substituem quaisquer tecidos, 

órgãos ou funções do corpo22. Idealmente, os biomateriais deveriam induzir uma 

rápida, previsível e controlada cicatrização dos tecidos hospedeiros23. 

Os biomateriais podem ser usados para implantação permanente no corpo 

humano ou como um suporte temporário de células e tecidos. Em ambos os casos, 

a superfície desses materiais deve prover sinais químicos e físicos que guiem a 

diferenciação e agrupamento de células para formarem tecidos mais biofuncionais24. 

Atualmente, não mais se supõe que materiais biocompatíveis devam ser 

absolutamente inertes e inócuos, mas que as respostas induzidas no organismo 

hospedeiro sejam controláveis pelo sistema e pelo todo. Portanto, 

biocompatibilidade é uma característica do material que, quando usado em 

aplicações especificas, desenvolve respostas teciduais adequadas no hospedeiro25. 

Nessa perspectiva, alguns pesquisadores afirmam que uma propriedade 

essencial de um biomaterial é a biofuncionalidade, que pode ser definida como a 

capacidade de um dispositivo funcionar com uma resposta apropriada no hospedeiro 

em uma aplicação específica26. 

 

 

2.3.1 Bioatividade 

 

 

Na última década, foram realizados trabalhos com o objetivo de alterar as 

propriedades físico-químicas das superfícies do titânio e suas ligas a fim de 

aumentar a bioatividade dos implantes27,28. O aumento da bioatividade da superfície 

acelera as reações com o meio biológico, reduz o tempo de cicatrização, acelera o 

processo de osseointegração e forma uma interface mais resistente por meio da 

obtenção de maior área de contato osso-implante e uma possível união química da 
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superfície com o tecido ósseo. Nesse contexto, seria possível a instalação e o 

carregamento precoce das próteses sobre os implantes28. 

Os biovidros introduzidos por Hench29 iniciaram uma nova geração de 

biomateriais, sendo chamados de bioativos, por apresentarem adesão ao tecido 

ósseo sem formação de invólucro fibroso. A formação de hidroxiapatita foi notada 

cristalina, similar à encontrada nos tecidos duros após a imersão em solução 

simuladora de plasma sanguíneo, cobrindo de maneira efetiva a superfície do 

material e apresentando ligação química. A partir desse ponto, passou-se a 

considerar a formação dessa camada mineral um pré-requisito para a ligação do 

material aos tecidos ósseos receptores30. 

 

 

2.4 Titânio 
 

 

É um material que reúne o maior número de requisitos para uso em cirurgias 

entre os biomateriais metálicos chamados de “metais especiais”. Além do titânio, 

esse grupo compreende o nióbio, o tântalo e suas ligas, seguido pelas ligas de 

cobalto. Embora tenha sido descrito como um material de ancoragem óssea desde 

os anos 1940, seu uso na Odontologia começou por volta dos anos 1960, com o 

sistema de Branemark. 

O titânio é um metal com aparência do aço quando em estado sólido. Em 

forma de pó, possui coloração de cinza a preta. É o nono elemento mais abundante 

na Terra, constituindo cerca de 0,63% da crosta terrestre. Entre os metais, sua 

abundância é inferior apenas à do alumínio, do ferro e do magnésio31. 

O TiO2 existe em três diferentes formas cristalográficas: o rutilo e anatásio, 

com estrutura tetragonal, e a broquita de estrutura ortorrômbica. Quimicamente, o 

titânio é um elemento de transição pertencente à família IVB da tabela periódica, tem 

número atômico 22, peso atômico 47,90 e densidade 4,54 g/cm3. Em sua forma 

elementar, tem um ponto de fusão de 1668ºC e possui estrutura hexagonal 

compacta (HCP) fase (α) até a temperatura de 882,5ºC. Acima dessa temperatura, o 

titânio transforma-se em estrutura cúbica de corpo centrado (CCC ou BCC) fase 

(ß)32,33. Pode corroer muito rápida ou lentamente, a depender das condições do 

meio: em anaerobiose, quando a água é o agente de oxidação, e, em aerobiose, 
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quando o oxigênio é o agente de oxidação. No ambiente fisiológico, a corrosão 

ocorre em condições aeróbicas. 

Devido à sua biocompatibilidade, dureza, resistência ao desgaste e à 

corrosão, o titânio é o metal mais utilizado na implantologia. Algumas dessas 

propriedades podem ser explicadas pela estabilidade química ocasionada por um 

recobrimento de óxido34,35,36,37,38,39,40. Quando usinado, o TiCP é exposto de forma 

repentina a uma atmosfera de ar e substâncias lubrificantes e resfriadoras, o que o 

torna susceptível à dissociação das moléculas de oxigênio do ar, resultando na 

formação extremamente rápida de óxido em sua superfície6. 

O TiCP possui teores entre 98 e 99,5% de pureza e está disponível em quatro 

graus. Os graus 2 e 4 são normalmente utilizados nos implantes odontológicos, 

como, por exemplo, nos implantes ITI e Straumann, entre outros. O grau 4 indica um 

material com elevado teor de oxigênio e ferro, elementos que estão em solução no 

titânio, aumentando o limite de resistência à tração pelo efeito de endurecimento por 

solução sólida. 

É considerado ideal para implantes dentários por ser um metal bioativo, 

devido à formação espontânea de uma camada fina e protetora de óxido na 

superfície do metal sob temperatura ambiente, à não liberação de íons que possam 

reagir com moléculas orgânicas e às suas boas propriedades mecânicas, entre 

outras características. As propriedades do óxido formado nas superfícies dos 

implantes têm um papel importante durante o processo de osseointegração41,42. 

Em sua superfície, forma-se uma camada de óxido de titânio (TiO2), que é 

semicondutora e previne a troca de elétrons e qualquer reação de redução na 

superfície. Dessa forma, os produtos de corrosão nos tecidos não estão em forma 

de íon e sim como óxidos estáveis39. Em meios fisiológicos, a camada de óxido é 

altamente protetora, prevenindo o contato entre o meio e o metal base. Isso significa 

que não existe o contato direto entre o metal e seus tecidos hospedeiros, mas 

certamente entre o tecido e a superfície de óxido formada37. O processo químico, 

chamado de corrosão, que representa um problema para alguns materiais de 

implantes, parece ser mais lento com o titânio, provavelmente devido à alta 

estabilidade de seus óxidos34,35,66,37. 

Inicialmente, após a implantação, existe essencialmente água, íons 

dissolvidos e biomoléculas livres na região mais próxima da superfície. A 

composição do biolíquido se modifica continuamente, conforme o processo 
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inflamatório de cicatrização progride, o que provavelmente causa mudanças na 

composição da camada de biomoléculas adsorvidas na superfície do implante 

durante as primeiras semanas. Eventualmente, células se aproximam da superfície 

e, dependendo da natureza das camadas adsorvidas, respondem de forma 

específica, podendo ainda modificá-la. Com o tempo, os tipos de células mais 

próximas às superfícies e suas atividades podem mudar, a depender do tipo de 

interação inicial. Assim, o resultado final pode ser a formação de uma cápsula 

fibrosa ou a osseointegração6. 

Dessa forma, é um material de escolha para a confecção dos implantes 

osseointegrados devido a sua ótima aceitação biológica pelo osso. O alto grau de 

biocompatibilidade é atribuído, em parte, à estável camada de óxido de titânio que 

facilita a deposição e adesão da matriz extracelular na interface osso-implante. A 

composição e a estrutura da camada oxidada, por sua vez, dependem da técnica 

utilizada para o condicionamento da superfície implantar43. 

Apesar das excelentes propriedades de biocompatibilidade e bioatividade de 

algumas cerâmicas, suas aplicações como implantes são limitadas por possuírem 

baixa dureza e tenacidade. Por outro lado, os metais podem conferir aos implantes 

melhor resistência à tração. Com o objetivo de agregar as propriedades biológicas 

das cerâmicas às propriedades mecânicas dos metais, compósitos e/ou 

recobrimentos têm sido desenvolvidos, na busca de um implante ideal. Vários 

trabalhos mostram a bioatividade dos implantes de titânio recobertos com óxido de 

titânio42,44,45,46,47,48,49,50. 

Estudos de espectroscopia revelaram que sua espessura fica em torno de 1,5 

a 17nm, e que a composição química consiste na maior parte de TiO2
42,51,52. O óxido 

nativo não é cristalino, possui uma estrutura basicamente amorfa42. Sua rugosidade 

de superfície pode variar de 0,53 a 0,83µm (Top Scan 3D measuring system), 

dependendo do modo de confecção do implante53,54. 

O elemento titânio pode associar-se a outros metais para formar ligas, entre 

os quais estão: prata, alumínio, arsênico, cobre, ferro, gálio, urânio, vanádio e zinco. 

A adição de quantidades em traços de elementos como carbono, oxigênio, 

nitrogênio e ferro pode melhorar significativamente as propriedades mecânicas do 

titânio puro. A maioria dos produtos de TiCP contém traços de alguns desses 

elementos41. 

O aprimoramento de ligas de Ti tem sido alvo de várias pesquisas. O TiAl6V4é 
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uma liga estável na fundição, apresenta um aumento de resistência quando 

submetida a tratamento térmico por apresentar estabilizadores α (Al) e β (V), ou 

seja, coexistem as fases α e β (α + β)55. O efeito tóxico do alumínio e do vanádio 

levou ao desenvolvimento de ligas alternativas. Como resultados, surgiram duas 

ligas distintas: a TiZrNbTaPd e a TiSnNbTaPd, que fornecem propriedades 

mecânicas, compatibilidade biológica e resistência à corrosão superior às ligas 

convencionais56. 

O titânio e suas ligas de nióbio (Nb), tântalo (Ta), zircônio (Zr) e ródio (Rh) 

são conhecidos por possuírem excelente resistência à corrosão na água. Quando 

implantados, os metais reativos Nb, Ta, Ti, Zr e Al são protegidos por uma camada 

de óxido densa e passiva com baixa solubilidade e baixa reatividade a moléculas 

orgânicas57,58,59. 

 

 

2.5 Mecanismo de osseointegração 
 

 

Existem três mecanismos pelos quais os implantes intraósseos de Ti se 

integram ao osso: a osteocondução, a neoformação óssea e a remodelação. 

Durante a fase de osteocondução, ocorre a migração de células osteogênicas em 

diferenciação, provenientes de tecido ósseo vizinho e tecido conjuntivo perivascular 

indiferenciado, para a superfície do material. A migração das células ocorre através 

da rede de fibrina que se forma pela resolução do coágulo sanguíneo presente entre 

o osso e o implante. Assim, a superfície do implante se torna colonizada por uma 

população de células osteogênicas antes do início da produção de matriz óssea. 

Posteriormente, inicia-se a neoformação óssea a partir da secreção de uma matriz 

orgânica sem colágeno pelas células osteogênicas. Tal matriz, constituída 

principalmente pelas proteínas osteopontina (OPN) e sialoproteína óssea (BSP), 

fornece sítios para a nucleação de fosfato e cálcio, sendo seguida pela formação de 

cristais, e só então haverá a formação de colágeno e sua subsequente 

mineralização. A terceira fase de cicatrização, a remodelação óssea, é de particular 

importância para a estabilidade em longo prazo de um implante60. 

Osteoblastos humanos tendem a se associar a substratos, biológicos ou não, 

quando se deparam com eles. A força e a tensão que tais células passam a exercer 
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sobre o substrato poderão ser transmitidas ao núcleo via proteínas intracelulares, e 

a ativação gênica poderá resultar na ativação ou na inibição de respostas 

celulares17. A mecanotransdução, fenômeno associado aos mecanismos pelos quais 

forças mecânicas são reconhecidas e traduzidas pelas células em respostas 

bioquímicas, se faz a partir de pontos de tensão isométrica denominados adesão 

focal17,61. Tais pontos de tensão não ocorrem aleatoriamente nas superfícies, sendo 

que o corpo celular se encontra geralmente nos vales e os prolongamentos 

citoplasmáticos nos picos das superfícies. De acordo com os resultados obtidos no 

estudo de Gil et al.17, concluiu-se que a morfologia e a mecânica das superfícies de 

titânio preponderam no primeiro contato com as células. 

A osseointegração pode ser comparada a uma fratura direta, na qual os 

fragmentos são unidos pelo osso, sem formação de tecido fibroso ou cartilaginoso62. 

A principal diferença, porém, é que, em uma fratura, a união é osso com osso, e, na 

osseointegração, ocorre a união do osso com a superfície de um implante, que é um 

material estranho. Portanto, o tipo de biomaterial (titânio) e a topografia de superfície 

em contato com o tecido ósseo têm papel decisivo para o sucesso da 

osseointegração. 

 

 

2.5.1 Interação célula substrato 

 

 

A influência da superfície do implante no sucesso ou falha da implantação é 

notadamente percebida. É importante que o implante não tenha um efeito sobre a 

desnaturação das proteínas na superfície. Isso ocorre dependendo do tipo e da 

resistência da união entre a proteína e a superfície. Uniões muito fortes alteram a 

conformação proteica e ocasionam desnaturação, e se, pelo contrário, forem 

levemente afetadas, as proteínas permanecerão na sua conformação original6. 

A hidratação do óxido provavelmente é um importante processo no 

estabelecimento de um ambiente químico apropriado para adsorção das 

biomoléculas que se aproximam inicialmente63. Por meio de ligações do tipo Van der 

Waals, forças covalentes, iônicas e ligações de hidrogênio. Essas moléculas podem 

se ligar à superfície do biomaterial64. 
As moléculas proteicas unem-se à superfície de óxido, e a natureza da 
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interação entre a superfície mais externa de átomos do implante e as proteínas (e/ou 

outras biomoléculas) é crucial para resposta do sistema biológico ao implante. Tanto 

a microarquitetura (microgeometria e rugosidade) da superfície quanto sua 

composição química são importantes65,66. 

A resposta fisiológica da célula em contato com a sua superfície confere à 

biocompatibilidade do material. Os fenômenos de interação entre células e 

substratos podem ser definidos, de forma bastante abrangente, como mecanismos 

pelos quais as células são capazes de responder a estímulos do meio ambiente 

externo e como esses influenciam em sua adesão, proliferação e diferenciação67,68. 

O entendimento dos mecanismos que influenciam o comportamento celular na 

microestrutura da superfície pode ajudar a otimizar a superfície de futuros 

implantes69. 

Diversos autores consideram a “adesão” como um evento que envolve as 

primeiras horas de contato da célula com o substrato. A maior parte dos 

mecanismos relacionados a essa interação é realizada por moléculas adsorvidas à 

membrana plasmática, uma vez que se encontram em contato com ambos os 

ambientes, externo e interno, da célula. São exemplos dessas estruturas: 

glicoproteínas adesivas, proteínas formadoras de canais e todas as proteínas 

carreadoras. A adsorção, a adesão e o espraiamento pertencem à primeira fase da 

interação célula/material e englobam vários fenômenos até que a célula esteja 

adsorvida sobre o material. A qualidade dessa fase influencia a capacidade de a 

célula proliferar-se e se diferenciar quando em contato com o implante10,67,68,70. 
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Figura1 – Eventos iniciais que ocorrem após a implantação do biomaterial71. 

 

 

2.5.2 Adsorção celular 

 

 

Há um entendimento de que as células não se aderem diretamente às 

superfícies dos materiais e sim à camada glicoproteica extracelular que está 

adsorvida na superfície do implante. A adsorção proteica ocorre rapidamente, com a 

formação de uma camada de 2 a 5nm no primeiro minuto após o contato com 

sangue. Entre as várias macromoléculas capazes de promover aderência celular, as 

mais estudadas são: fibronectina, laminina, epibolina, epinectina, osteopontina, 

moléculas colágenas e vitronectina7. 

A adsorção ocorre rapidamente e é governada por propriedades físico-

químicas das células com os materiais, por meio da ação de forças interfaciais, 

eletrostáticas e brownianascelulares72,73. 
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2.5.3 Fixação celular 

 

 

É o processo pelo qual as células se ligam a biopolímeros ou a outras células 

por intermédio de interações específicas (como receptor-ligante e lectina-

carbohidrato). A natureza dessa interação consiste nas mesmas ligações químicas 

que prevalecem nas interações não-específicas: energia browniana 

(quantitativamente constante e sempre repulsiva), interações de Lifshitz-van der 

Waals (quantitativamente não muito importantes, mas sempre presentes em meios 

aquosos), elétron-receptoras e doadoras (geralmente as mais importantes 

quantitativamente) e eletrostáticas (de importância bastante variável, dependendo 

das partículas envolvidas)72. 

 

 

2.5.4 Adesão celular 

 

 

O passo inicial do processo de adesão é a fixação celular, ou seja, a 

formação de interações específicas receptor-ligante61. Esse fenômeno é mediado 

por interações específicas do tipo receptor-ligante, mas com a diferença fundamental 

de que há o disparo de cascatas de sinalização intracelulares, que acarretam em 

mudanças fenotípicas da célula. Ocorre em período mais longo e envolve várias 

moléculas biológicas: proteínas de matriz extracelular (MEC), proteínas de 

membrana plasmática e proteínas do citoesqueleto que induzem sinais de 

transdução, promovendo a expressão de fatores de transcrição e, 

consequentemente, regulando a expressão do gene10,67,68. 

A partir do momento em que ocorre a identificação do biomaterial pela célula, 

a mesma tem sua morfologia alterada. Esse espalhamento celular faz parte do 

processo de maturação da própria célula, e é responsável por sua adesão à 

superfície do implante através dos receptores transmembrana (integrinas)6. 

Isso confirma que a adesão celular é mais influenciada pela morfologia da 

superfície do que pela amplitude da topografia74. 
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2.5.5 Migração celular 

 

 

Estabelecido seu primeiro contato com o substrato, a célula inicia a fase de 

espraiamento. Para migrar, a célula necessita de uma dinâmica interação entre o 

substrato e seu citoesqueleto. Uma vez desenvolvido e fixado seu lamelipodio, as 

células usam interações adesivas para gerar a força e a energia necessárias ao seu 

movimento, seguidas de seu descolamento e retração. Anselme67 ressalta que as 

características da superfície do biomaterial determinarão quais moléculas irão 

adsorver, ao passo que a natureza e orientação destas terão consequências diretas 

no recrutamento, ancoragem, proliferação e diferenciação das células. A ancoragem 

celular requer a presença de proteínas de ligação específicas, enquanto a 

proliferação e a diferenciação requerem fatores de crescimento e citocinas. 

A matriz extracelular do osso é composta por 90% de proteínas colagenosas 

(97% de colágeno tipo I e 3% de colágeno tipo V) e 10% de proteínas não 

colagenosas (20% de osteocalcina, 20% de osteonectina, 12% de sialoproteínas 

ósseas, 10% de proteoglicanas, osteopontina, fibronectina, fatores de crescimento, 

proteínas morfogenéticas do osso etc.). Todas essas proteínas são sintetizadas 

pelos osteoblastos e a maioria está envolvida na adesão67. 
Proteínas como a fibronectina e a vitronectina têm demonstrado estar 

envolvidas no processo de adesão dos osteoblastos in vitro. Algumas proteínas 

ósseas têm propriedades quimiotáticas ou adesivas devido ao fato de conterem a 

sequência Arg-Gly-Asp (RGD), a qual é reconhecida por receptores de membrana 

plasmática, genericamente conhecidos por integrinas67,75. As integrinas agem na 

interface entre os compartimentos intra e extracelulares e podem traduzir, a partir da 

junção de ligantes externos, informação interna que induza a adesão, o 

espraiamento ou a migração celular. Consequentemente, podem, indiretamente, 

regular tanto o crescimento quanto a diferenciação celulares67,75,76. 
Osteoblastos humanos aderem preferencialmente à fibronectina, se 

comparado com colágeno tipo I, tipo IV e vitronectina, fracamente à laminina e ao 

colágeno tipo V, e não aderem ao colágeno tipo III77. 

Muitos estudos in vitro são realizados com o objetivo de entender esses 

mecanismos de adesão e desenvolver experimentos que avaliem a adesão dos 
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osteoblastos humanos por longos períodos de tempo, que podem variar de horas a 

semanas78. O modelo de cultura celular proposto por Anselme. e Bigerelle68 permite 

a formação em 21 dias de um complexo osteoblasto/matriz extracelular/interface do 

material (CMS). Um novo parâmetro chamado “força de adesão”, ou AP 

(adhesionpower), foi utilizado por aqueles autores para quantificar a citada adesão. 

 

 
Figura 2 – Prolongamento de lamelolipódios de osteoblasto71. 

 

 

2.5.6 Contato focal 

 

 

Contato focal ou placas de adesão são sítios específicos de adesão entre as 

células e a superfície do substrato; são junções, nas quais a distância entre a 

superfície do substrato e a membrana da célula está compreendida entre 10 e 15nm. 

Na sua face externa, são encontradas as integrinas, e, na interna, algumas proteínas 

como a talina, praxilina, vinculina e tensina, as quais modulam interações entre 

filamentos de actina e proteínas receptoras de membrana (integrinas). Em geral, 
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células com baixa motilidade formam adesões focais fortes, enquanto células 

altamente móveis formam fracas estruturas de adesão. Anselme e Bigerelle68 

desenvolveram um novo parâmetro chamado poder de adesão (AP) , com o objetivo 

de checar essa eficiência em discriminar o termo adesão dos osteoblastos humanos 

sobre a superfície de titânio puro com cinco diferentes morfologias de superfície 

obtidas por eletro – erosão, jateamento, polimento, ataque ácido e usinado. Por 

microscopia eletrônica, os autores observaram que os osteoblastos humanos se 

espalham mais intimamente sobre superfícies com baixa amplitude de rugosidade 

do que sobre roughones. E concluíram que os osteoblastos são mais sensíveis para 

organização e morfologia da rugosidade do que para amplitude. 

Comparando aposição óssea com superfícies modificadas e superfície 

padrão, em estudos in vivo com miniaturas de porcos, observou-se que as 

superfícies modificadas tiveram o BIC significantemente maior entre duas e quatro 

semanas de cicatrização79. Após quatro semanas de cicatrização, o BIC para a 

superfície modificada (SLA) foi de 81,9%, comparado com 66,6% para a superfície 

padrão. 

A análise da dinâmica da adesão focal parece ser uma ferramenta poderosa 

para avaliar a função e a atividade das superfícies no campo da engenharia de 

tecidos80. 

 

 

2.6 Proteínas de adesão 
 

 

A parte extracelular da proteína de adesão pode aderir moléculas da 

superfície de uma célula adjacente (adesão célula-célula), ou a parte da matriz 

extracelular (adesão célula-MEC). A molécula a qual a proteína de adesão adere é 

chamada de ligante. Existem famílias de proteínas de adesão celular que podem ser 

caracterizadas em termos de estrutura de adesão e de seus ligantes.  

As proteínas de adesão irão determinar indiretamente a subsequente 

interação bacteriana ou celular à superfície do material implantado, representado 

como uma inflamação ou uma resposta. A adesão celular ao biomaterial é 

determinada por um complexo de proteínas da matriz extracelular (MEC).  

A MEC é um complexo estrutural que cerca e suporta as células nos tecidos 
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mamíferos, frequentemente referida como tecido conjuntivo. Ela é composta por três 

classes de biomoléculas: 

 

• Proteínas estruturais como o colágeno e a elastina;  

• Proteínas especializadas como, por exemplo, a fibronectina, vinculina e a 

laminina;  

• Proteoglicanas compostas por proteínas que estão aderidas a longas cadeias 

de dissacarídeos, chamados glicosaminoglicanas (GAGs), formando um 

complexo de alto peso molecular.  

 

Sintetizado por fibroblastos, mas também podendo ser sintetizado por células 

epiteliais, o colágeno é a mais abundante proteína encontrada nos animais e o maior 

componente da MEC, havendo pelo menos 12 tipos conhecidos. Nishiguchi et al.81 e 

Keselowsky et al.82 informaram que a superfície do implante foi coberta por uma 

camada de proteínas plasmáticas de acolhimento (biofilme), como imunoglobulinas, 

fibrinogênio, vitronectina e fibronectina, que foram absorvidas na superfície. Esse 

biofilme forma-se no implante em um curto período de contato e contém proteínas 

celulares capazes de promover a adesão e a ativação de células-ligantes83. 
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Figura 3 – As famílias de moléculas de adesão célula-célula e célula-matriz extracelular, suas 

interações com os ligantes e a estabilidade das junções71. 
 

 

2.7 Características de superfície dos implantes 
 

 

Puleo et al.84 relataram que, entre as mais desejadas características do 

implante, está a que assegure o rápido estabelecimento da interface tecido-implante 

e a mantenha firmemente. Duas características de superfície são comumente 

citadas como importantes para determinar respostas teciduais: características 

topográficas ou morfológicas e características químicas.  

Elias et al.85 descreveram que apesar de o titânio e suas ligas serem 

aplicados em grande escala na implantodontia, e de os resultados das experiências 

apresentarem excelente biocompatibilidade, ainda existem dúvidas quanto às 

características e propriedades físicas desses materiais. Além disso, os autores 

também registram que não há definição do padrão ideal da morfologia superficial 

dos implantes. 
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2.8 Rugosidade superficial 
 

 

O mecanismo da osseointegração parece ser influenciado pelo tipo de 

superfície dos implantes, rugosa ou lisa. Em função disso, têm-se realizados 

trabalhos com a finalidade de obter uma superfície ideal, que favoreça o mecanismo 

de osseointegração, sem modificar os tecidos adjacentes ou promover reações de 

rejeição. No entanto, na literatura ainda existem controvérsias quanto à resposta 

celular frente à rugosidade da superfície. Alguns estudos mostram que superfícies 

rugosas aumentam o crescimento de tecido ósseo ao redor do implante por 

favorecerem a deposição e melhor distribuição de proteínas na superfície do 

implante86. Outros autores afirmam que superfícies lisas favorecem a proliferação 

celular87. 

Entre os vários biomateriais, o titânio comercialmente puro (TiCP) é o mais 

utilizado como matéria prima de implantes na Ortopedia e na Odontologia, devido à 

sua biocompatibilidade e às suas propriedades mecânicas, como durabilidade e 

usinabilidade65,88. Entretanto, o titânio não é um biomaterial ideal, e vários grupos 

têm usado diferentes tratamentos para modificar a topografia e a composição 

química de sua superfície a fim de produzir biomateriais mais osseointegráveis35. 

Com esse intuito, a rugosidade da superfície tem sido uma das propriedades melhor 

estudadas, pois ela possui um papel fundamental na regulação da adesão, forma e 

consequentemente na proliferação celular50. 

Em relação aos implantes com rugosidade de superfície, foi documentado 

que, mesmo após um período de inserção mínimo de dois meses, podem ser 

carregados, mesmo quando inseridos em osso macio. O alto valor de torque para 

remoção leva a prever inserção de implantes curtos, para suportar próteses com 

poucos implantes ou curtos períodos de cicatrização89. 

Em uma revisão, feita por Brunette7, sobre os efeitos da topografia da 

superfície implantar no comportamento celular, foi destacado que o osso deposita 

indistintamente em superfícies porosas ou lisas, seja em implantes de cerâmica, 

titânio ou numa ampla variedade de outras superfícies. A porosidade, portanto, de 

acordo com o autor, não seria condição necessária para que ocorresse aposição 

óssea. Brunette7 conclui, entretanto, que a rugosidade desempenha um papel 
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preponderante no percentual de aposição óssea sobre a superfície do implante. 

Estudos ressaltaram o aspecto biomecânico da união osso/implante, e foi 

considerado que um completo crescimento ósseo não ocorre em espaços menores 

que 100µm de extensão, indicando que alterações na topografia a esse nível 

resultam em um profundo impacto da capacidade de adesão do implante. Mesmo 

que o tecido ósseo completo com células e substância fundamental necessite de no 

mínimo 100µm de espessura para crescer, a substância fundamental sozinha pode 

invadir poros com tamanhos menores, levando ao estabelecimento das uniões 

biomecânicas21. 

Nos implantes osseointegrados, o desenvolvimento de superfícies 

nanoestruturadas pode aumentar consideravelmente a adesão de células ósseas e 

também a produção de matriz óssea necessária no processo de mineralização e 

manutenção do osso que circunda o implante90. Nanomateriais apresentam um 

aumento do número de átomos, de partículas ou de porosidades nas superfícies, 

uma maior área de superfície e uma alteração na distribuição de elétrons se 

comparados aos materiais convencionais, fazendo com que fiquem mais reativos 

que esses. 

Embora muitas definições estejam ligadas ao termo “nanomaterial”, essa 

definição está relacionada aos materiais com topografa, em pelo menos uma 

dimensão, variando de 1 a 100nm (nanoestruturado). De acordo com a forma, pode 

ser dividido em sólidos cristalinos com o tamanho dos grãos variando de 1 a 100nm 

(nanocristais), camadas superficiais únicas ou múltiplas com espessura de 1 a 10nm 

(nanorevestimentos), pós extremamente finos com partículas variando de 1 a 100nm 

(nanopós) e fibras também com diâmetro na faixa de 1 a 100nm (nanofibras).  

A qualidade da superfície e, consequentemente, o desempenho clínico são 

influenciados pelo processo de fabricação dos implantes. Granato et al.91 e Elias et 

al.92 fizeram referência a esse fato. Braceras et al.93, Mendonça94 e Song et al.95 

relataram que modificações em nano escala na superfície dos implantes dentários 

aumentam níveis de cálcio, favorecem a osseointegração e promovem osteoblastos 

mais ativos. 

Do ponto de vista do processo de osseointegração, foi observado um 

aumento da adesão de células ósseas em materiais nanoestruturados, que também 

é seguido por uma diminuição da afinidade de fibroblastos na superfície desses 

materiais96, com redução da afinidade de fibroblastos de três para um quando 
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comparado com osteoblastos na superfície de alumina. Na superfície convencional, 

a relação entre osteoblastos e fibroblastos foi de um para um90. 

 

 

2.9 Tratamento de superfície 
 

 

O estabelecimento de ligação química e mecânica do osso com a superfície 

do implante é proporcionado pelos tratamentos de superfície. As propriedades de 

superfície devem incluir tanto aspectos estruturais quanto químicos, desde a escala 

macroscópica até o nível atômico, e são fatores essenciais na formação da base da 

resposta biológica aos biomateriais50,51,52,57,69,97,98,99. 

Na última década, diferentes modificações na superfície do titânio foram 

empregadas para obter implantes com maior capacidade de envolvimento com o 

osso. A alta bioatividade do titânio deve-se basicamente ao tratamento de superfície 

e, consequentemente, à formação da camada de óxido de titânio, a qual favorece o 

envolvimento do titânio com o osso natural após a imersão em solução de fluido 

corpóreo. 

 

 
Figura 4 – Diferentes tratamentos de superfícies de implante do fabricante Conexão. 

 

 

2.10 Técnicas para desenvolver rugosidade superficiais 
 

 

Os tratamentos de superfície podem ser divididos em três métodos principais: 

recobrimentos, tratamentos mecânicos e tratamentos químicos. Entre essas 

modificações, destacam-se jateamento, ataque ácido, plasma spray e cobertura com 

hidroxiapatita. Esses processos aumentaram o contato osso/implante. 
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As superfícies dos implantes de titânio foram classificadas, segundo Carvalho 

et al.100, em cinco grupos: superfícies usinadas, superfícies macrotexturizadas, 

superfícies microtexturizadas, superfícies nanotexturizadas e superfícies 

biomiméticas. Existem diversas técnicas para a preparação do filme de titânio TiO2, 

tais como: oxidação anódica, oxidação térmica, tratamento químico, sol-gel e 

deposição de feixe acrescido de íon. 

As superfícies rugosas são produzidas a partir de processos de subtração por 

meio do aumento da energia de bombardeamento e/ou do número de íons 

bombardeantes. Essa técnica pode ser considerada adequada para estudos 

sistemáticos de modificação de superfície de biomateriais101, incluindo o 

condicionamento ácido de superfície, o jateamento, o mecanismo de promoção da 

rugosidade superficial produzido por laser e a aplicação de revestimentos de 

hidroxiapatita102. O plasma é gerado aplicando-se uma voltagem entre dois eletrodos 

em um sistema hermeticamente fechado com pressão suficientemente baixa. 

Elétrons e íons são acelerados no campo elétrico, colidindo com outras partículas e 

produzindo íons adicionais e elétrons em uma reação em cadeia. Ocorre o 

bombardeamento dos átomos da superfície, o que produz defeitos na superfície do 

disco16. Os tratamentos químicos com ácidos, a anodização ou a implantação iônica 

têm por objetivos principais a limpeza da superfície, a criação de rugosidade e a 

ativação da superfície por meio da alteração estrutural da camada de óxido. 

A rugosidade é uma importante propriedade no que tange aos fenômenos 

superficiais, pois possibilita o aumento da área superficial, afeta o coeficiente de 

atrito e proporciona a retenção mecânica de materiais estranhos. O aumento da 

rugosidade do titânio induz à formação de uma superfície mais hidrofílica, e o 

aumento desta hidrofilia resulta em menor adsorção de albumina103. Serro et al.104 

observaram também que há inibição do crescimento da camada de cálcio e fosfato 

sobre a superfície do Ti na presença de albumina. 

 

 

2.11 Energia de superfície 
 

 

A molhabilidade da superfície e os parâmetros que a influenciam são 

importantes para definir a biocompatibilidade e, em especial, os mecanismos 
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envolvidos na osseointegração, pois dependem da interação das células com a 

superfície do biomaterial. 

O arranjo dos átomos dos metais na superfície apresenta forma diferenciada 

quanto à disposição atômica em relação ao volume interno, o que favorece a 

elevação do nível de energia livre na superfície, havendo uma tendência maior na 

adsorção dos átomos e moléculas estranhas. Assim, observa-se que, quanto maior 

a energia por unidade de superfície do metal, maior será a possibilidade de surgirem 

reações entre a superfície do material e o hospedeiro. De acordo com Eisenbarth et 

al.105, é de suma importância o conhecimento das propriedades da superfície dos 

biomateriais, mais precisamente no que diz respeito às propriedades de adesão e 

molhabilidade. Baier e Meyer106, Hartman107 e Bagnall108 verificaram por meio de 

observações histológicas que os implantes com alta energia de superfície possuem 

camadas de proteínas com uma espessura maior do que os com baixa energia. Isso 

deixou claro para os estudiosos que a atividade celular sofre variação com a energia 

livre superficial da amostra. 

Outros pesquisadores106,109 explicaram a influência da energia da superfície 

do material do implante sobre o comportamento celular. Eles verificaram que essas 

propriedades têm um efeito na configuração e na conformação das proteínas 

adsorvidas sobre o substrato. Conforme Den Braber et al.110, essas proteínas 

desenvolvem uma importante função durante a adesão celular. Os autores 

observaram também que a molhabilidade da superfície do implante é 

preliminarmente determinada pela natureza da camada mais externa de átomos do 

material, sendo independente da natureza química ou do arranjo de átomos e 

moléculas interiores. A mensuração da molhabilidade foi vista por Lampin et al.111, 

que salientam ser um dos parâmetros imprescindíveis para se avaliar a 

biocompatibilidade de um material. Essa mensuração é expressa pelo ângulo de 

contato que um líquido forma sobre a superfície do material. De acordo com Kilpaldi 

et al.112, podem ocorrer alterações nas propriedades de molhabilidade com a 

realização de tratamentos sobre a superfície do Ti. 

Deligianniet al.8 citam a albumina como um agente carreador das proteínas 

menores, dos lipídios e mantenedora tampão do pH do sangue. A albumina 

influencia também nas atividades da fibronectina, a qual está envolvida com a 

adesão celular. Segundo esses autores, a concentração de albumina no soro 

humano é cerca de 100 vezes maior do que a de fibronectina. Quando o implante é 



 38 

inserido no alvéolo cirúrgico, a albumina seria a primeira proteína a ter contato com 

a superfície de uma amostra devido à sua alta concentração e ao seu baixo peso 

molecular. Consequentemente, é necessário que a superfície receba tratamento que 

permita o contato dessas proteínas com o biomaterial. Para minimizar a corrosão do 

Ti, é necessário um processo de passivação da superfície. 

Kilpadi et al.112 avaliaram os efeitos da passivação e do processo de 

esterilização a seco (205ºC por 3 horas) sobre a topografia e a energia de superfície 

de implantes de TiCP grau 2113. Os autores observaram que os valores da 

rugosidade foram menores nas superfícies que foram esterilizadas sem prévia 

passivação, e que a passivação combinada com a esterilização aumenta a energia 

de superfície, uma propriedade desejável para os implantes ósseos. Alguns 

pesquisadores defendem que a rugosidade da superfície do Ti oferece uma melhor 

adesão para a rede de fibrina, por onde migram os osteoblastos para as 

proximidades da superfície do implante, a fim de secretar matriz óssea, dando início 

à formação da interface osseointegrada60,114. Park e Davies115 citam que essas 

interações precoces entre o coágulo contendo hemácias, plaquetas e fatores de 

crescimento com a superfície do implante têm um papel importante no estágio da 

osteocondução sobre os implantes de superfície rugosa. 

Estudos demonstraram que a energia livre de superfície é uma característica 

mais importante do que a rugosidade para induzir a adesão celular e a 

proliferação116. 

A energia livre da superfície é aparentemente um fator dominante para a 

ligação celular, até mesmo se a superfície sólida estiver coberta por uma camada de 

proteína117. Estudos constataram  a importância relativa da molhabilidade da 

superfície por fibroblastos. Para isso, foi mostrado que a ligação e a expansão das 

células eram significativamente maiores em superfícies hidrofílicas do que em 

superfícies hidrofóbicas, e que as superfícies moderadamente hidrofílicas 

promoveram maior nível de ligação celular118. 

A formação óssea em superfícies de alta energia em implantes tipo superfície 

SLA, da Straumann, encontrou alta afinidade hidrofílica com diferença significativa 

de formação óssea119. 

Outros autores120 avaliaram as superfícies SLA modificadas do sistema 

Straumann, concluindo que sua alta energia superficial influencia na estabilização e 

na retenção do coagulo, sendo de grande importância para a cicatrização inicial 
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óssea e a osseointegração. 

A pureza da superfície dos implantes parece ser um dos requisitos 

importantes para a osseointegração, pois impurezas orgânicas derivadas do carbono 

diminuem a energia livre de superfície, uma vez que são hidrofóbicas, dificultando a 

adesão de biomoléculas, de células epiteliais, de fibroblastos, de osteoblastos e de 

células da medula. 

 

 

2.12 Teoria do ângulo de contato 
 

 

A quantificação do ângulo de contato de um líquido com o substrato sólido é 

chamada de molhabilidade, a qual é dependente da energia de superfície e 

influencia o grau de contato entre o implante e o ambiente fisiológico; quanto maior a 

molhabilidade, maior é a interação da superfície do implante com o ambiente 

biológico. Em consequência, a tensão crítica da superfície pode ser usada para 

avaliar a energia da superfície121. Segundo Aurentyet al.122, o ângulo de contato é 

um parâmetro importante que determina a qualidade do umedecimento de um sólido 

por um líquido. Quando esse parâmetro alcança um valor constante para uma 

determinada situação, o equilíbrio termodinâmico na interface é obtido. Diversas 

teorias sobre o ângulo de contato têm sido propostas. O equilíbrio entre as forças 

atrativas das partículas do fluido e as do sólido faz com que o fluido forme um 

determinado ângulo com o sólido. Não se pode negar que a medida e a 

interpretação dos ângulos de contato são assuntos de extrema complexidade, mas a 

partir do desenvolvimento de técnicas experimentais e proposta de modelos teóricos 

é possível entender os mecanismos envolvidos e correlacionar o ângulo de contato 

com a superfície e até mesmo com a limpeza da superfície do material. Uma 

característica importante que fornece informações sobre a molhabilidade é a 

existência da histerese do ângulo de contato, a qual fornece correlações entre a 

energia, a rugosidade e a heterogeneidade das superfícies. 

Os ângulos de contato com água foram medidos em vários materiais (metais, 

ligas metálicas e polímeros) por Krell123, o qual propôs uma relação empírica entre o 

ângulo de contato e a profundidade média da rugosidade do sólido. Ele determinou 

que o ângulo de contato da água com o aço inoxidável era de 50º e poderia ser 
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aumentado para 90º, apenas aumentando a rugosidade da superfície da ordem de 

2µm. O objetivo do trabalho foi determinar um tratamento de superfície que 

produzisse total molhabilidade e que também reduzisse os efeitos de quebra do 

filme líquido devido aos gradientes de tensão superficial. De acordo com Morra et 

al.124, tanto a medida quanto a interpretação do ângulo de contato são encarados 

como temas de profunda complexidade. Durante certo tempo, houve muita 

controvérsia sobre o real significado dos ângulos de contato e até que ponto esse 

parâmetro poderia ser considerado uma propriedade termodinâmica. Os autores 

salientam que, com a possibilidade de se medir os ângulos de contato e com os 

avanços ocorridos na teoria da físico-química de interfaces, é possível entender 

melhor a relação entre o ângulo de contato e a molhabilidade. Importante se faz 

mencionar que o ângulo de contato entre uma gota de um líquido e uma superfície 

sólida vai depender da relação entre as forças adesivas, que fariam a gota se 

espalhar sobre a superfície, e as forças coesivas do líquido, que contraem a gota na 

forma de uma esfera com superfície mínima. Caso a gota repouse sobre uma 

superfície homogênea nivelada de forma perfeita, o ângulo de contato depende das 

tensões entre o líquido e a superfície sólida em qualquer ponto da linha que separa 

fases sólidas e líquidas, bem como das tensões entre o sólido e a fase de vapor, 

conforme representado na Figura 5. 

 

 
Figura 5– Representações das tensões superficiais e ângulo de contato e molhabilidade. 
 

 

Quando há expansão do líquido, o ângulo de contato é maior (ângulo de 

contato avançando) do que quando a gota fica contraída (ângulo de contato se 

retraindo). Nesse caso, a histerese do ângulo de contato, medida como a diferença 
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entre os ângulos de contato avançando e retraído é interpretada como uma 

sequência de heterogeneidades geométricas e de energias superficiais do sólido. O 

ângulo de molhabilidade do líquido sobre o sólido se ajusta por si mesmo de modo 

que a soma das forças é igual a zero. Essa inter-relação para o estado de equilíbrio 

é descrita pela equação de Young (ӨY). No equilíbrio, as tensões superficiais são 

representadas pela equação de Young: 

 

γSG=γSL+γLGcosθ 
 

A histerese do ângulo de contato é uma ferramenta de suma importância para 

gerar subsídios a respeito da rugosidade e da energia de superfície124. Para Li e 

Neumann125, o ângulo de contato aparente, observado a partir de experimentos, 

pode ser igual ou não ao ângulo de contato de Young. Eles afirmam que nas 

superfícies sólidas ideais, não há histerese do ângulo de contato, e os ângulos 

observados experimentalmente são iguais aos de Young. Nas superfícies lisas, mas 

quimicamente heterogêneas, Ө não é necessariamente igual ao ângulo de contato 

de equilíbrio termodinâmico. No entanto, o ângulo avançado Өa, determinado 

experimentalmente, é uma boa aproximação para ӨY. Nas superfícies rugosas, não 

há igualdade entre o ângulo de contato avançado e o de Young. Wenzel126 analisou 

a influência da rugosidade da superfície sobre o ângulo de contato aparente. Sua 

ideia partia da premissa de que numa unidade de área superficial (rugosa) há mais 

área e, portanto, há uma maior intensidade de energia de superfície, do que na 

mesma unidade de área de superfície lisa. Diante disso, o autor propôs a equação 

atualmente conhecida como equação de Wenzel: 

 

γLG cos θW = R (γSG - γSL ) 
 

onde ӨW é o ângulo de Wenzel, e R é o chamado fator de rugosidade, que relaciona a área 
superficial real à geométrica. 

 

O efeito da rugosidade é o de aumentar as características de molhabilidade 

do sólido; isto é, o ângulo de Wenzel aumenta com o acréscimo da rugosidade se o 

ângulo de Young for superior a 90º e, se inferior a 90º, diminui124. 

Além da rugosidade do material, existem outros fatores que podem causar 

histerese nas medidas do ângulo de contato: a penetração do líquido no sólido, 

especialmente se este for muito poroso, o embebimento do sólido pelo líquido e a 
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presença de impurezas. 

A histerese do ângulo de contato nada mais é do que uma consequência da 

heterogeneidade ou aspereza da superfície127. O ar do laboratório deve estar limpo e 

todas as fontes de vapores de óleo devem ser evitadas. Além disso, os ângulos de 

contato devem ser medidos à temperatura ambiente (20-22ºC), de modo que as 

tensões superficiais dos líquidos testados não variem durante o experimento128. 

 

 

2.13 Métodos de caracterização 
 

 

Assim sendo, o objetivo desta seção é descrever as técnicas de 

caracterização utilizadas neste trabalho, fazendo referência ao princípio de 

funcionamento de cada uma e justificando seu emprego. 

A análise microestrutural de um material é de grande importância na 

compreensão das correlações existentes entre a microestrutura, os defeitos e as 

propriedades dos mesmos. Uma vez entendidas, é possível prever algumas 

propriedades do material. As propriedades das superfícies de implantes de titânio 

comercialmente puro preparadas por diferentes métodos apresentam variações 

estruturais e químicas, resultando em propriedades bastante diferentes, o que 

enfatiza a necessidade de caracterização da superfície dos implantes129. 

 

 

2.13.1 Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Na microscopia eletrônica de varredura, o feixe de elétrons que incidirá com a 

amostra é gerado por um filamento aquecido em alto vácuo. Os elétrons são 

acelerados e focalizados em um ponto da amostra e, subsequentemente, o feixe 

varre toda a sua superfície. A interação do feixe de elétrons com a superfície da 

amostra resulta em uma série de radiações emitidas, como elétrons secundários, 

elétrons retroespalhados, raios X característicos, elétrons Auger, fótons, entre 

outras. À medida que o feixe de elétrons varre a superfície da amostra, os sinais vão 

sofrendo modificações de acordo com as variações da superfície. Os sinais de maior 
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interesse para a formação da imagem no MEV são os elétrons secundários e os 

retroespalhados. 

Os elétrons secundários fornecem sinais referentes à imagem topográfica da 

superfície da amostra, sendo responsáveis pela obtenção das imagens de alta 

resolução, já os elétrons retroespalhados fornecem sinais referentes à imagem 

característica de variação de composição130. 

 

 

2.13.2 Teste de molhabilidade 

 

 

A molhabilidade é uma medida macroscópica que permite a determinação da 

energia de superfície de um determinado material. Para isso, uma gota de uma dada 

solução é pipetada sobre uma determinada amostra em estudo. Após a deposição 

da gota, observa-se a sua forma e curvatura, ou seja, o ângulo de contato. Esse é 

definido como o ângulo entre um plano tangente a uma gota do líquido e um plano 

contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado. Como a relação entre 

o ângulo de contato e a molhabilidade ocorre de forma inversa em uma mesma 

superfície, uma diminuição deste ângulo eleva a capacidade de molhabilidade da 

superfície131. 

O equipamento responsável por fornecer o valor do ângulo de contato são os 

goniômetros. A Figura 6 ilustra a gota sendo dispensada sobre o disco, e a Figura 7 

mostra a gota em contato com a superfície, possibilitando a determinação do ângulo 

de contato. As amostras foram analisadas de forma aleatória, somente por um 

avaliador e na mesma seção do ensaio. 
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Figura 6 – Micro gota dispersada sobre amostra. 

 

 

 
Figura 7 – (a) líquido gotejado sobre o corpo de prova; (b) imagem computadorizada da superfície do 

disco onde foram analisadas seu ângulo de contato. 
 

 

2.13.3 Teste de rugosidade 

 

 

Foi utilizado como parâmetro de medida o Ra conforme descrito em Zygo 

Corporation132, que compreende a média entre a rugosidade da superfície em 

nanômetros. 

A rugosidade foi obtida por meio do rugosímetro, que analisou a superfície em 

três dimensões. A rugosidade média (Ra), que representa a média aritmética dos 

módulos das alturas dos picos e vales em relação a uma linha média. 
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Figura 8 – Esquema mostrando a medida de Ra: média entre a rugosidade da superfície. 
 

 

O parâmetro rugosidade média do terceiro pico e vale (R3), que consiste na 

média aritmética dos valores de rugosidade parcial (3Zi), correspondentes a cada 

um dos cinco módulos (cut off). O uso do parâmetro R3z para representar a 

rugosidade tem como vantagens o fato de desconsiderar picos e vales que não 

sejam representativos da superfície, além de ser de fácil obtenção. Já como 

desvantagens o R3z não possibilita informação sobre a forma do perfil nem sobre a 

distância entre ranhuras 

O Rz é a média absoluta dos 5 picos mais altos e dos 5 vales mais baixos 

(parâmetro ISO 10) em nanômetro, conforme descrito na equação abaixo: 

 

Rz= (P1+P2+....P5) – (V1+V2+...V5) 
5 
 

 
Figura 9 – Esquema mostrando a medida de Rz. 

 

 

O uso do parâmetro Rz tem como vantagens o fato de ser um parâmetro de 
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fácil obtenção e de informar a distribuição média da superfície vertical. As 

desvantagens estão relacionadas ao fato de esse parâmetro não quantificar 

nenhuma informação sobre a forma do perfil, bem como sobre a distância entre as 

ranhuras, mas é válido ressaltar que são poucos os equipamentos que fornecem 

esse parâmetro133. 

A distância vertical entre o topo mais alto e o vale mais baixo (nm) é descrito 

como Ry. 

 

 
Figura 10 –Ry (Rmax): distância vertical entre o topo mais alto e o vale mais baixo (nm). 
 

 

Recentemente, medidas tridimensionais têm sido utilizadas empregando-se 

processamento digital. Uma das principais vantagens da análise tridimensional é ser 

da mesma dimensão que as estruturas reais, e também realçar a topografia da 

superfície analisada134. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo deste trabalho é comparar o ângulo de contato superficial de discos 

de titânio puro usado na fabricação dos implantes osseointegráveis, da empresa 

SIN, em contato com água destilada e NaCl, bem como analisar como o tratamento 

superficial por subtração ácida influencia nesse processo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Neste estudo de análise superficial de amostras de titânico cedidas pela 

empresa SIN, foram realizados os seguintes ensaios: ensaio de microscopia 

eletrônica de varredura, ensaio de molhabilidade e ensaio de rugosidade. 

 

 

4.1 Delineamento experimental 
 

 

a) unidades experimentais: 10 discos de titânio por 12mm de diâmetro por 3mm 

de espessura, com a superfície preparada pelos fabricantes dos implantes, e 

10 discos de titânio com a superfície usinada; 

b) variável de resposta: verificação da molhabilidade da superfície avaliada por 

meio da medição do ângulo de contato superficial entre a superfície do 

implante e água bidestilada e NaCl; 

c) fatores em estudo: implantes com superfície tratada e não tratada: SIN – 

tratamento com ácido; e SIN – sem tratamento (usinada); 

d) Líquido: água destilada e NaCl. 

 

 

4.2 Amostras 
 

 

As amostras (n=20) foram fornecidas pela Empresa SIN (Curitiba, Brasil), que 

produziu as unidades experimentais em forma de discos medindo de 12mm de 

diâmetro por 3mm de espessura, conforme apresentado nas Figuras 11 e 12.As 

amostras foram divididas em dois Grupos: Grupo 1, contendo 10 amostras com 

superfície tratada por subtração ácida e, Grupo 2, com 10 amostras com superfície 

usinada (Tabela 1). Todos os corpos de prova receberam tratamento específico, 

baseado na tecnologia de descontaminação e armazenamento. Por solicitação da 

empresa, as informações acerca das etapas dos processos envolvidos no 
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tratamento superficial das amostras não puderam ser descritas neste trabalho, tendo 

em vista que se trata de sigilo industrial, já que os tratamentos em questão ainda 

não foram patenteados pela empresa. 

 

 

 
Figura 11 – Amostras fornecidas pela Empresa SIN (Curitiba, Brasil). 

 

 

 
Figura 12 – Amostras fornecidas pela Empresa SIN (Curitiba, Brasil). 

 

 

 Fabricante Superfície líquido  
1  SIN Condicionamento Ácido Água /NaCl 
2  SIN Usinada Água/NaCl 

 
Tabela 1 – Grupo descrição dos implantes utilizados. 
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4.3 Caracterização das amostras 
 

 

As amostras foram submetidas à esterilização e caracterizadas quanto: 

ensaio de microscopia eletrônica de varredura; ensaio de molhabilidade; ensaio de 

rugosidade. 

 

 

4.3.1 Ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Previamente à avaliação do ângulo de contato superficial, apenas duas 

amostras foram avaliadas em microscopia eletrônica de varredura (JSM-5800, 

ACCV 20kV, WIDTH 1.32mm, Nº0283), com objetivo de comparar sua morfologia 

superficial (Figura 13).  

As avaliações foram realizadas no Departamento de Engenharia Mecânica e 

de Materiais do Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado na Praça General 

Tibúrcio, nº. 80, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, sob autorização do responsável 

Prof. Dr. Carlos Nelson Elias. 

 

 
Figura 13 – (a) Microscópio eletrônico de varredura; (b) detalhe da analise da superfície. 
 

 

As amostras de Ti foram tratadas superficialmente para a caracterização da 

superfície feita por meio do MEV, conforme Figura 14, que resultou em morfologias 
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distintas para cada tratamento utilizado. 

 

 
Figura 14 – Amostras tratadas superficialmente para serem avaliadas no MEV. 

 

 

4.3.2 Ensaio de Molhabilidade 

 

 

O goniômetro (Contact Angle Goniometer, Ramé-Hart Inc. USA) foi utilizado 

para a realização desse ensaio, que teve como objetivo determinar o ângulo de 

contato do líquido com a superfície dos discos de titânio (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – (a) goniômetro com lente e mesa de suporte; (b) goniômetro com computador e programa 

de medição. 
 

 

Em cada amostra, foi dispensada uma gota (2.0 microlitro) dos diferentes 

líquidos (água destilada e NaCl), de acordo com o protocolo do fabricante do 

goniômetro (no limite de 5mm de distância), sobre os discos que correspondem à 

superfície dos implantes, e os discos foram avaliados pelo aparelho. As amostras 
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foram analisadas de forma aleatória somente por um avaliador e na mesma seção 

do ensaio. 

As medidas foram realizadas à temperatura ambiente, e a água destilada e o 

NaCl foram utilizados como líquidos de medida, sobre os discos de titânio. A leitura 

do ângulo de contato foi realizada dois segundos após a deposição da gota na 

superfície das amostras. 

 

 
Figura 16 – (a) ilustra a microgota sendo dispensada sobre o disco; (b) e (c) mostra a gota em contato 

com a superfície, possibilitando a determinação do ângulo de contato. 
 

 

Os dados foram coletados a partir de mensuração fotográfica do ângulo de 

contato, calculados pelo computador e tabulados e submetidos à análise estatística 

paramétrica, teste t de Student. 

As etapas laboratoriais também foram realizadas no departamento de 

Engenharia Mecânica e de Materiais do IME, localizado na Praça General Tibúrcio, 

nº. 80, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, sob autorização do responsável, Prof. Dr. 

Carlos Nelson Elias.  

 

 

4.3.3 Ensaio de rugosidade 

 

 

As análises da rugosidade e da área efetiva das amostras após os 

tratamentos de superfície foram efetuadas com o auxílio de rugosímetro digital a 
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laser (modelo Mitutoyo SJ-400, Mitutoyo Sul Americana Ltda, São Paulo, Brasil®). 

Esse instrumento permite determinar a rugosidade, o perfil e a topografia da 

superfície com resolução em escala micrométrica. Os estudos forneceram 

informações relevantes sobre as alterações na morfologia da área e da rugosidade 

da superfície. Nos ensaios, mediram-se Ra, R3z e Rzm. 

O aparelho, durante a migração, realizou uma leitura a cada 0,25mm, e os 

dados foram registrados no microprocessador, o qual forneceu, no final, uma média 

dos valores obtidos. Essa média constituiu a rugosidade média aritmética (Ra) do 

perfil da área percorrida. O corpo-de-prova foi assentado no suporte apropriado, em 

seguida o dispositivo que acopla a extremidade sensível às asperezas e que realiza 

as leituras foi posicionado na superfície do corpo-de-prova (ficando o mais paralelo e 

próximo possível). Então, acionaram-se as teclas apropriadas do aparelho. Assim, a 

extremidade sensível do aparelho percorreu a superfície, registrando o valor da 

rugosidade média apresentada no visor do mesmo. 

 

 



 54 

5 RESULTADOS 
 

 

 

5.1 Resultados microscopia eletrônica de varredura 
 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é considerada uma ferramenta 

importante para caracterizações de morfologia das superfícies em nível 

micrométrico. 

A partir dos resultados desse estudo, foi possível constatar diferenças 

significativas na morfologia das amostras dos dois grupos analisados por MEV. 

Abaixo, encontram-se as Figuras 17 e 18 relativas, respectivamente, às amostras 

com superfícies usinadas e às tratadas por subtração ácida, ambas em diferentes 

tamanhos (1000x, 5000x e 10000x). 

 

 
Figura 17 – Imagens de MEV das amostras usinadas de titânio em diferentes aumentos. 
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Figuras 18 – Imagens de MEV das amostras com superfícies tratadas por subtração ácida em 

diferentes aumentos. 
 

 

As amostras analisadas por MEV de superfícies de Ti usinadas e tratadas por 

subtração ácida mostraram diferentes morfologias da superfície. A presença de 

microcavidades homogeneamente distribuídas na superfície da amostra tratada por 

subtração ácida sugere o efeito da solução química. 

 

 

5.2 Resultados do ensaio de molhabilidade 
 

 

As amostras foram caracterizadas quanto à molhabilidade, utilizando cloreto 

de sódio e água destilada e apresentaram as imagens que seguem abaixo: 
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Figura 19 – Amostras usinadas submetidas a NaCl (solução salina). 
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Figura 20 – Amostras tratadas por subtração ácida submetidas a NaCl. 
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Figura 21 – Amostras usinadas submetidas a água destilada. 
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Figura 22 – Amostras tratadas por subtração ácida submetidas a água destilada. 

 

 

 

Os dados obtidos a partir do ensaio de molhabilidade das superfícies 

usinadas e tratadas pelo ataque ácido utilizando-se água destilada e NaCl são 

apresentados na Tabela 2. 
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# Superfície com ataque ácido Superfície usinada 
Água destilada NaCl Água destilada NaCl 

1 66,69 51,56 78,52 81,25 
2 72,18 55,33 75,69 75,38 
3 78,7 69,01 82,45 71,43 
4 67,59 83,11 67,44 82,01 
5 70,52 78,27 83,24 68,27 
6 62,14 77,5 74,86 78,08 
7 73,32 82,71 83,02 75,25 
8 66,33 87,64 77,24 76,49 
9 68,18 88,92 75,75 73,26 
10 77,55 86,71 - - 
Média 70,32 76,08 77,58 75,71 
Desvio padrão 5,20 13,31 5,04 4,42 

 
Tabela 2– Ângulos de contato obtidos no ensaio de molhabilidade das superfícies testadas com 

média e desvio padrão. 
 

 

 
Figura 23 –  
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Figura 24 – Superfície com ataque ácido. 

 

 

 
Figura 25 – Superfície usinada. 

 

 

5.2.1 Análise estatística dos dados do ensaio de molhabilidade 

 

 

Os ângulos de contato obtidos a partir do ensaio de molhabilidade das 

superfícies usinadas e tratadas com ataque ácido foram analisados estatisticamente 

pelo teste t de Student, com o nível de significância de 5%. Inicialmente, as análises 

foram feitas para verificar possíveis diferenças entre os ensaios realizados com 

substâncias diferentes para a mesma superfície. 
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Considerando-se a superfície tratada com ataque ácido, foram comparados 

os dados dos ensaios realizados com água destilada e NaCl. O teste t de Student 

revelou que não existe diferença estatisticamente significativa entre as substâncias 

empregadas para o ensaio (P=0,219). Para a superfície usinada foram, novamente, 

comparados os dados dos ensaios realizados com água destilada e NaCl. O teste t 

de Student também revelou que não existe diferença estatisticamente significativa 

entre as substâncias empregadas para o ensaio (P=0,416). 

Considerando-se os dados dos ensaios de molhabilidade realizados com 

água destilada, foram comparados os resultados da superfície tratada com ataque 

ácido com os resultados da superfície usinada. O teste t de Student indicou que 

existe diferença estatisticamente significativa entre as superfícies (P=0,007). A 

média das medidas dos ângulos de contato da superfície usinada foi maior que a 

média da superfície tratada com ataque ácido. Já em relação aos dados dos ensaios 

de molhabilidade realizados com NaCl, foram também comparados os resultados da 

superfície tratada com ataque ácido com os resultados da superfície usinada. O 

teste t de Student indicou, no entanto, que não existe diferença estatisticamente 

significativa entre as superfícies (P=0,939).  

 

 

5.3 Ensaio de rugosidade 
 

 

Os dados obtidos a partir do ensaio de rugosidade das superfícies usinadas e 

tratadas pelo ataque ácido são apresentados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. 

As medidas de rugosidade foram obtidas por meio do rugosímetro que analisou a 

superfície em três dimensões: 

 

• A Ra, que representa a média aritmética dos módulos das alturas dos picos e 

vales em relação a uma linha média; 

• O parâmetro R3, que consiste na média aritmética dos valores de rugosidade 

parcial (3Zi), correspondentes a cada um dos 5 módulos (cut off). O uso do 

parâmetro R3z para representar a rugosidade tem como vantagens o fato de 

desconsiderar picos e vales que não sejam representativos da superfície, 

além de ser de fácil obtenção. Já como desvantagens o R3z não possibilita 
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informação sobre a forma do perfil nem sobre a distância entre ranhuras; 

• O parâmetro Rmax corresponde à distância vertical; Rz é a média absoluta 

entre os cinco picos mais altos e os cinco vales mais profundos sobre o 

comprimento. 

 

# Ra R3 RZm  
1 0,40 2,67 207,9 
2 0,42 2,69 127,7 
3 0,33 1,94 198,9 
4 0,39 2,44 173,9 
5 0,35 2,00 154,4 
6 0,44 2,60 168,8 
7 0,40 2,62 123,9 
8 0,41 3,06 177,7 
9 0,37 2,18 153,9 
10 0,44 3,07 182,4 
Média 0,40 2,53 166,95 
Desvio padrão  0,04 0,39 27,54 

 
Tabela 3 – Dados do ensaio de rugosidade da superfície usinada com média e desvio padrão. 

 

 

# Ra R3 RZm 
1 0,46 3,55 65,40 
2 0,34 2,37 48,60 
3 0,43 3,09 53,40 
4 0,58 3,88 62,10 
5 0,40 2,91 52,10 
6 0,52 3,23 54,50 
7 0,47 3,06 56,30 
8 0,36 2,67 46,80 
9 0,32 2,55 46,50 
10 0,46 3,01 54,50 
Média 0,43 3,03 54,02 
Desvio padrão 0,08 0,45 6,17 

 
Tabela 4 – Dados do ensaio de rugosidade da superfície tratada com ataque ácido com média e 

desvio padrão. 
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Figura 26 –  

 

 

 
Figura 27 –  

 

 

 
Figura 28 –  
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Figura 29 –  

 

 

5.3.1 Análise estatística dos dados obtidos pelo ensaio de rugosidade 

 

 

Para as medidas de Ra, foi aplicado o teste t de Student com o nível de 

significância de 5%, que revelou não existir diferença estatisticamente significativa 

entre as superfícies usinadas e tratadas com ataque ácido (P=0,184). 

O mesmo teste t de Student com o nível de significância de 5% foi aplicado 

para as medidas de R3, que nesse caso indicou existir diferença estatisticamente 

significativa entre as superfícies usinadas e tratadas com ataque ácido (P=0,016). A 

média das medidas de R3 para a superfície tratada com ácido é maior que a mesma 

média para a superfície usinada. 

Por fim, as medidas de RZm também foram analisadas pelo teste t de Student 

com nível de significância de 5%. O teste indicou que existe diferença 

estatisticamente significativa entre as superfícies usinadas e tratadas com ataque 

ácido (P<0,0001). A média das medidas de RZm para a superfície usinada é maior 

que a mesma média para a superfície tratada com ácido. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

É importante ressaltar que não são encontradas disponíveis na literatura as 

descrições dos métodos utilizados para tratar as superfícies dos implantes 

comerciais. A falta de detalhe deve-se ao fato de os fabricantes não divulgarem os 

protocolos de tratamento, a fim de manter o segredo tecnológico do processo. 

As avaliações feitas nas superfícies demonstraram modificação na textura dos 

discos tratados por subtração ácida, resultando em superfícies de rugosidade 

semelhante, porém com topografias diferenciadas, conforme observado pela MEV. 

Uma vez que os valores de Ra encontrados neste trabalho foram semelhantes entre 

os grupos, pode-se dizer que os resultados biológicos não foram influenciados pela 

rugosidade, mas talvez por outros fatores, como irregularidades da topografia de 

superfície. 

Nos resultados da molhabilidade, observou-se que a superfície usinada em 

contato com a água destilada se mostrou mais hidrofóbica, com um ângulo de 

contato de 77,58, ao passo que a maior hidrofilia foi constatada na superfície tratada 

por subtração ácida em contato com a água destilada, apresentando um ângulo de 

70,58. Relacionando esses valores com os observados na rugosidade, constatamos 

que em R3z, nas superfícies tratadas, obtivemos os melhores resultados. 

Pesquisadores avaliaram o ângulo de contato das superfícies usando água 

destilada, 1% de solução de cloreto de sódio, neutrófilos humanos e células 

osteoblásticas, e não houve diferença significativa em termos de molhabilidade para 

as superfícies, mesmo apresentando diferenças de ângulos de contato e energia 

superficial135. 

Sergio Motta136 em sua dissertação observou que a superfície anodizada 

apresentou ângulo de contato inferior a 45 graus, com diferença significativa quando 

comparada a outras superfícies estudadas. O ângulo de contato está relacionado à 

composição química e à geometria da superfície, ou seja, é importante considerar as 

propriedade físico-químicas da superfície para se analisar a molhabilidade137, o que 

coincide com os resultados encontrados neste trabalho, no qual a superfície tratada 

por subtração ácida apresentou melhores resultados em contado com água 
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destilada.Nicolaiewsky138 também constatou que quanto mais ativa a superfície, 

melhor a molhabilidade em relação aos líquidos. 

As amostras de superfície de titânio usinado apresentaram diferença 

significativa entre os líquidos, no entanto quando se observa o padrão do ângulo de 

contato, nota-se que esse foi semelhante em todos os tratamentos de superfícies 

das diferentes amostras estudadas, com ângulo de contato acima de 51,56°. Do 

ponto de vista in vitro, as respostas das células e dos tecidos são afetadas pela 

topografia, pela geometria macroscópica e pelas características microscópicas. 

No presente trabalho, observou-se que, quando a diferença de rugosidade 

entre as superfícies é desprezível, predomina a influência das propriedades físicas 

(molhabilidade). Havendo redução do ângulo de contato na superfície tratada, a 

interação das células com a superfície é maior proporcionando uma osseointegração 

mais rápida139. 

A avaliação isolada da rugosidade de um implante não é o parâmetro ideal 

para sua caracterização, pois superfícies com valores semelhantes de Ra podem 

apresentar morfologias diferenciadas. Portanto, além da rugosidade devem-se 

considerar outras características morfológicas da superfície do biomaterial. Sendo 

assim, na análise da morfologia da superfície das amostras, observou-se que além 

da rugosidade, existem diferenças significativas entre as morfologias das superfícies 

das amostras dos diferentes grupos. Estudos140 demonstraram, por meio de 

perfilometria e avaliação do ângulo contato dinâmico da superfície do implante, o 

quanto a rugosidade e a molhabilidade favorecem a adsorção da fibronectina à 

superfície do implante nos momentos após a inserção dos implantes, sendo ela 

significativa para a deposição dos pré-osteoblastos. Neste estudo, pode-se observar 

que a superfície tratada por subtração ácida apresentou o menor ângulo de contato 

e a Ra não teve diferença significativa entre os dois grupos, quando avaliados 

estatisticamente pelo teste t de Student. 

Autores141,142 destacaram que o papel da contaminação superficial nas falhas 

dos implantes não está bem estabelecido. No entanto, a presença de resíduos 

inorgânicos de alumina pode levar à perda dos implantes dentários. Esse dado vem 

corroborar os resultados encontrados neste trabalho, no qual se observou que as 

superfícies tratadas não apresentaram diferença significativa quando comparadas às 

usinadas pelo teste t de Student, sendo necessária melhor investigação desse 

resultado, já que os métodos utilizados para o tratamento das superfícies pelo 
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fabricante não foram divulgados. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Dentro das limitações da metodologia empregada e com base na análise dos 

resultados obtidos neste trabalho, é possível depreender que a molhabilidade das 

superfícies polidas e das tratadas com ácido apresentou ângulo de contato acima de 

51,6º. 

De acordo com a capacidade de molhabilidade que representa a energia 

superficial das superfícies analisadas, a submetida à subtração ácida poderia 

representar capacidade de influenciar nas respostas biológicas devido ao seu menor 

ângulo de contato com a superfície, quando submetida à água destilada. 
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