
INFLUÊNCIA  DA  PREPARAÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  DA  LIGA  TI-6AL-4V  COM
POSTERIOR  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  A  BASE  DE  PRECURSORES
ALCÓOXIDOS.

Thamires Giacomelli (BIC-UCS), Patrícia Marcolin, Sandra Raquel Kunst, Rosmary
Nichele Brandalise (Orientador(a))

Dentre  os  biomateriais  metálicos,  a  liga  Ti-6Al-4V,  revestida  com  compostos  que  a  alterem  sua
propriedade de bioinerte para bioativa tem sido tema de vários estudos. A bioatividade de uma superfície
não  só  altera  a  sua  porosidade  como  a  capacidade  do  sistema  de  interagir  com  os  fluidos  corpóreos,
possibilitando  a  adesão  celular  e  o  crescimento  do  tecido  sobre  o  biomaterial,  como  por  exemplo  o
processo  de  osteointegração.  As  propriedades  superficiais  do  substrato  como,  rugosidade,  energia  de
superfície,  carga  eletrostática  e  tensão  superficial  afetam  as  propriedades  celulares  como  morfologia,
adesão, proliferação e diferenciação. Portanto a interação dos revestimentos com o substrato metálico é
influenciada  pela  preparação  da  superfície  do  metal.  Neste  contexto  este  estudo  tem  como  objetivo,
determinar o pré-tratamento mais adequado para a superfície de Ti-6Al-4V a fim de melhorar a aderência
do  revestimento  constituído  por  um  filme  híbrido  de  organossilano.  Para  isso  dois  sistemas  serão
avaliados, o primeiro, o mecânico, se destina ao polimento e o segundo consiste no polimento e limpeza
do  substrato  com  hidróxido  de  sódio  (NaOH).  O  tratamento  de  limpeza  será  realizado  para  promover
limpeza  da  superfície,  além de  dotar  a  superfície  metálica  com agrupamentos  OH,  de  modo  a  permitir
melhor adesão entre o revestimento silano e o substrato,  enquanto que os pré-tratamentos mecânicos,
têm sido desenvolvidos visando controlar a morfologia da superfície, possibilitam um aprimoramento da
ancoragem.  Posterior  aos  pré-tratamentos  os  sistemas  foram  submetidos  ao  revestimento  de  silanos,
preparados pelo método sol-gel, com a utilização de precursores alcoóxidos TEOS (tetraetóxisilano) e MAP
(3-trimetoxisililpropil  metacrilato),  o  filme foi  aplicado sobre o  metal  pelo  processo de dip-coating.  Para
caraterização,  foram  realizados  ensaios  de  Microscopia  Eletrônica  de  Varredura  (MEV),  impedância
eletroquímica  (EIE),  curvas  de  polarização  potenciodinâmica,  potencial  de  circuito  aberto  (OCP),  ângulo
de contato e perfilometria. Os resultados preliminares indicam que a aplicação do polimento seguido de
um pré-tratamento alcalino apresentou melhor desempenho em relação à resistência química e mecânica
do filme, visto que o mesmo pode promover a limpeza da superfície além de atribuir a mesma diferentes
texturas e aprimorar a ancoragem.
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