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Visando melhorar e acelerar o processo de osseointegração após a implantação, tratamentos superficiais
são feitos, especialmente em nanoescala, buscando propriedades que estimulem o crescimento do osso
neoformado. A oxidação anódica é um dos métodos mais comuns e flexíveis empregados para modificar
superfícies  metálicas,  inclusive  nanometricamente.  Nesse  trabalho,  obtiveram-se  nanotubos
auto-organizados de dióxido de titânio (TiO2) por oxidação anódica sobre substrato de Ti c.p. (grau 2), e
foi  demonstrado  que  o  processo  é  reprodutível  para  tal  fim  industrialmente.  Como  parâmetros  para
anodização, foi identificado que o eletrólito mais adequado é solução de H3PO4 + 0,15 % HF, sob modo
potenciostático durante 30 minutos. Vários potenciais foram utilizados visando à obtenção de nanotubos
com  diferentes  diâmetros,  sendo  o  potencial  mais  adequado  de  10V.  A  morfologia  das  amostras  foi
caracterizada  por  Microscopia  Eletrônica  de  Varredura  (MEV),  Microscopia  Eletrônica  de  Varredura  com
Emissão de Campo (MEV-FEG) e Microscopia de Força Atômica (MFA). O diâmetro médio dos nanotubos
foi  calculado  sobre  as  micrografias  através  de  software  específico.  A  molhabilidade  das  amostras  foi
determinada  pelo  método  da  gota  séssil.  A  resistência  à  corrosão  das  amostras  foi  analisada  por
polarização potenciodinâmica. Os resultados indicaram a formação de nanotubos nos filmes de óxidos de
titânio tratados anodicamente em toda extensão da superfície das amostras analisadas. Verificou-se que
o  diâmetro  dos  poros  obtidos  é  próximo  ao  encontrado  na  literatura  para  o  potencial  definido,  porém
heterogêneo, apresentando um valor médio entre as amostras de aproximadamente 67 nm, com desvio
padrão médio de aproximadamente 13 nm. A rugosidade obtida nas amostras demonstrou que o filme de
nanotubos  formado  é  fino,  mas  a  literatura  indica  que  a  espessura  não  é  tão  relevante  quanto  à
morfologia  e  o  diâmetro  dos  nanotubos  quando  se  trata  do  desempenho  de  nanoestruturas  como
otimizadores  do  processo  de  osseointegração.  Verificou-se  que  os  nanotubos  são  hidrofílicos  quando
analisados imediatamente após a oxidação. Portanto, observa-se que é possível a obtenção de nanotubos
de  TiO2  para  uso  em  implantes  por  meio  do  tratamento  superficial  estudado  neste  trabalho,
possibilitando uma melhor taxa e qualidade de osseointegração.
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