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Resumo 

 

Atualmente, no Brasil, cerca de 25 milhões de pessoas necessitam de próteses 

ortopédicas ou odontológicas, mas menos de um décimo destas pessoas possui acesso à saúde 

de qualidade, o que torna o processo de implante demasiadamente demorado. A vida útil 

média de um implante ortopédico é de aproximadamente 10 anos, mas o tempo de espera para 

um paciente do SUS receber o implante é de mais de um ano. É comum que pacientes já 

implantados realizem troca de sua prótese prioritariamente em relação a quem aguarda o 

primeiro implante, devido a possíveis problemas que as próteses podem apresentar. 

O titânio é o material mais utilizado no mundo para confecção de próteses e implantes 

ósseos devido a suas propriedades mecânicas e físico-químicas e sua biocompatibilidade. 

Diversos trabalhos na literatura mostram que a textura superficial do titânio influencia 

fortemente no tempo de neoformação e reparo ósseo. Superfícies formadas por nanotubos de 

TiO2 apresentam elevada área superficial, alta molhabilidade e dimensões menores que uma 

bactéria ou um vírus, por exemplo, tornando a superfície biologicamente limpa. 

Placas de titânio grau 1 (Titânio Brasil SA), com 1mm de espessura, foram cortadas 

uniformemente com 10mm x 25mm e fixadas em uma vareta de cobre. Os corpos de prova 

foram isolados elétrica e quimicamente com tinta laca de forma a manter exposta, à solução 

eletrolítica, apenas uma área de 1cm
2
. A anodização eletroquímica foi feita em ultrassom (40 

kHz), utilizando-se uma solução eletrolítica de 1M H3PO4 e 0,2% HF. A célula eletrolítica foi 

confeccionada em PEAD com tampa de teflon e ficou em banho com uma solução de água e 

gelo durante toda a deposição. Os eletrodos (Platina como cátodo e Titânio como ânodo) 
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foram mantidos a uma distância de 1cm entre si e, para a efetiva formação dos tubos, uma 

diferença de potencial de 20V foi aplicada entre os eletrodos.  

As amostras obtidas foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

onde foi possível verificar o crescimento da camada de nanotubos nas placas de titânio 

anodizadas. Foi determinado, como resultado principal, que o tempo de anodização tem papel 

relevante no crescimento colunar dos nanotubos, enquanto a acidez da solução os deixa mais 

organizados (com desenvolvimento mais uniforme). Ao passo que mais amostras são 

produzidas, os parâmetros são mais bem determinados a fim de estabelecer um método eficaz 

de anodização, de acordo com o objetivo terapêutico da prótese. 


