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Atualmente,  o  titânio  vêm  sendo  utilizado  largamente  na  indústria  biomédica  para  a  confecção  de
implantes.  A  infecção  associada  aos  mesmos,  porém,  apresenta-se  como  uma  das  complicações  mais
perigosas,  sendo  geralmente  difícil  de  tratar  e  requerendo  muitas  vezes  a  remoção  do  implante  e
repetidos procedimentos cirúrgicos. Dentre os materiais utilizados para resolver esse problema (na forma
de revestimento biomédico), o ZrN ocupa lugar de destaque devido a sua excelente biocompatibilidade,
além das demais propriedades que possui, como elevada dureza e alta resistência frente à corrosão e à
abrasão.  Além  desse  material,  a  prata  metálica  na  forma  de  nanopartículas  vem  tendo  um  retorno
notável  como um potencial  agente  antimicrobiano,  pois  várias  bactérias  patogénicas  têm desenvolvido
resistência contra diversos antibióticos. Neste trabalho, filmes finos de ZrN e Ag foram depositados sobre
titânio  e  aço  AISI  304  (largamente  utilizado  na  indústria  biomédica)  por  magnetron  sputtering  para
futuras  aplicações  na  área  biomédica.  A  caracterização  físico-química  dos  filmes  foi  realizada
utilizando-se espectrometria de retroespalhamento Rutherford, constatando a obtenção de filmes de ZrN
estequiométricos,  que  possuem  as  melhores  propriedades  tribológicas.  Além  disso,  constatou-se  a
presença  de  prata  e  a  boa  qualidade  dos  filmes  (que  não  possuem  quantidades  significativas  de
contaminantes, tal como oxigênio). Através da análise de emissão óptica por descarga luminescente, foi
observado que a prata encontra-se na superfície do substrato, como esperado. A formação efetiva de ZrN
foi comprovada através da espectroscopia Raman. Com nanoidentação foi obtida uma dureza de 15 GPa,
que está de acordo com a literatura. Testes microbiológicos foram realizados em placas de Petri com ágar
nutriente para se avaliar a atividade inibitória frente a Escherichia coli através da formação de halos ao
redor dos filmes.  Observou-se a formação de um discreto halo de inibição esbranquiçado nas amostras
contendo  prata.  Esse  fenômeno  não  ocorreu  em  amostras  contendo  apenas  filmes  de  ZrN,  nem  no
substrato de Ti sem tratamento, comprovando que houve atividade bactericida. Além disso, outros testes
foram realizados com as bactérias Listeria e Salmonella, avaliando a redução percentual da adesão dos
micro-organismos frente ao tratamento de superfície realizado nas amostras. Observou-se que houve um
percentual de redução, chegando ao máximo de 53,33%.
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