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INTRODUÇÃO
O ferimento por queimaduras é um problema recorrente na

sociedade. Eles podem ser causados por diversos meios, e muitas

vezes tem proporções elevadas causando muitos danos

irreversíveis. A limitação nos procedimentos de cura faz com que se

dediquem vários esforços para encontrar opções de tratamento que

consigam restaurar rapidamente a zona ferida. Nesse sentido a

utilização de biomateriais poliméricos poderia ser uma solução. No

entanto, em muitas ocasiões esses materiais poliméricos precisam

de uma modificação superficial. Os tratamentos com plasma vêm

sendo muito utilizados para a modificação de superfície de

biomateriais, pois além de eliminarem contaminantes superficiais,

ajudam no aumento da hidrofilicidade do material.

EXPERIMENTAL
Foram realizadas buscas bibliográficas nas bases de dados de Scielo

e Scopus, usando as seguintes palavras chaves: “polímeros”,

“tratamento a plasma”, e “biomateriais”.

CONCLUSÕES
Pode-se concluir que os tratamentos de plasmas modificam as superfícies dos

polímeros, aumentando sua hidrofilicidade, aspecto importante para levar em

consideração no seu uso como biomateriais. Até o momento não existem reportes

na literatura da modificação de membranas de látex com própolis usando a técnica

de plasma, o que fornece ineditismo à proposta experimental a ser desenvolvida.
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Fig 3: ângulo de contato diminui 

com tratamento porém aumenta 

com o tempo

Fig 1: Comportamento do

polietileno sem tratamento de

plasma e com tratamento de

argônio e oxigênio

Fig 2: Comportamentos dos

filmes de polietileno após

serem tratados e expostos a

atmosfera
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oxigênio

Slepicka e colaboradores [4] realizaram testes

sobre metilpenteno usando plasma de argônio

e os resultados são mostrados nas figuras 5 e 6

Fig 5: porcentagens de oxigênio nas amostras
Fig 6: comportamento ângulo

de contato

OBJETIVO

Realizar e apresentar uma revisão bibliográfica sobre a influência de

diferentes tratamentos de plasma que podem ser utilizados para

modificar superfícies poliméricas. Propor uma metodologia

experimental para obter e caracterizar membranas de látex com

própolis tratadas com plasma, as quais se pretendem usar no

tratamento de queimaduras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentados alguns dos resultados encontrados na

literatura.

As figuras 1 e 2 são referentes aos estudos de Øiseth e colaboradores

[2] os quais avaliaram a modificação do polietileno usando plasma de

argônio e oxigênio. Um aumento na concentração de oxigênio pode ser

observado depois do tratamento com oxigênio

Estudos mais recentes realizados por Pandiyaraj et al. [3] utilizaram os 

mesmos tratamento no mesmo polímero e obtiveram os resultados 

apresentados nas figuras 3 e 4
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