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Introdução 

Buscando-se acelerar a cicatrização óssea após a colocação de implantes dentários 

estão sendo feitos estudos modificando a superfície desses implantes.  

Objetivo 

Avaliar, in vitro, o efeito da imobilização de bisfosfonatos em superfície de titânio 

coberto com camada de fosfato de cálcio. 

Materiais e Métodos 

Foram confeccionados 20 discos de titânio 99,9% puro, grau II, e divididos em quatro 

grupos (n=5). 

Grupo 1 - Controle: titânio maquiado. 

Grupo 2: Condicionamento ácido, com ácido hidrofluorídrico (HF) a 10% e ácido 

nítrico (HNO3) a 5%
9
. 

Grupo 3 Após o condicionamento ácido, foi realizada uma cobertura com 

hidroxiapatita.  

Grupo 4: Condicionamento ácido, aplicação de cobertura de hidroxiapatita e 

imobilização de bisfosfonato,  uma solução (10
-2

M) de pamidronato dissódico. 

A análise das amostras foi realizada em um espécime de cada grupo. Foi realizada 

uma análise de fluorescência de Raios-X, uma análise de difração de Raios-X e a análise da 

rugosidade superficial. As amostras também foram observadas pela Microscopia Eletrônica 

de Varredura. 

Resultados  

Na análise de Fluorescência de Raios-X foi verificado a presença de sódio no Grupo 4, 

o que se explica uma vez que o bisfosfonato aplicado tem duas ligações de sódio por molécula 

(pamidronato dissódico).  
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Com a análise de Difração de Raios-X verificamos a inexistência de mudanças 

expressivas, comparando-se o Grupo 3 ao 4. O resultado da rugosidade superficial mostrou 

que os grupos 3 e 4 apresentaram os valores de rugosidade mais baixos. 

Nas imagens obtidas na MEV observou-se que a superfície do titânio com cobertura 

de hidroxiapatita (Grupo 3) apresentou desde áreas cobertas por uma camada densa de HAP a 

áreas apresentando esparsos grãos de HAP sobre a superfície, revelando o padrão de 

condicionamento pela solução ácida. No grupo que sofreu a imobilização do pamidronato 

(Grupo 4), a superfície apresentava-se topograficamente similar ao Grupo 3. 

Conclusão 

 Observando as imagens da MEV não foi possível verificar diferença entre a topografia 

dos Grupos 3 e 4. Entretanto, podemos concluir que a cobertura de HAP, para fins de 

imobilização do bisfosfonato na superfície do titânio é válida, pois o grupo que foi submerso 

em solução de pamidronato dissódico, teve a presença do elemento sódio (Na) na superfície, 

comprovando a presença deste biomodulador ósseo na amostra. 
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