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Resumo

Ticp E LIGA Ti-13Nb-13Zr COM DIFERENTES TRATAMENTOS DE
SUPERFÍCIE-TESTES IN VITRO E IN VIVO

Carola Gomez Ágreda
RESUMO
O titânio e suas ligas são biomateriais metálicos extensamente utilizados em
aplicações médicas e odontológicas, apesar de não formarem ligação química
com o osso circundante. Por isto é desejável técnicas que proporcionem a
bioatividade na superfície desses metais. A proposta deste estudo foi avaliar e
comparar, por testes in vitro e in vivo o comportamento de Ticp e da liga Ti-13Nb13Zr utilizando diferentes tratamentos de superfície frente à formação do
recobrimento biomimético e ao processo de osteointegração. Foram utilizadas
placas comerciais de Ti e amostras da liga e de Ticp, obtidas por M/P. As
amostras foram submetidas a quatro diferentes tratamentos de superfície (padrão
- tratamento alcalino; 1°- tratamento alcalino e térmico; 2°- tratamento ácido e
alcalino; 3º- tratamento alcalino, CaCl2, térmico e água quente), analisadas quanto
à formação de apatita em SBF em períodos de 1 a 21 dias. Os recobrimentos
obtidos foram caracterizado por MEV e DRIFT. Para a avaliação in vivo dos
implantes, obtidos por M/P, de Ticp e da liga, com e sem tratamentos superficiais,
foram utilizados coelhos adultos machos. A avaliação teve duração de 7 semanas
em que foram aplicados marcadores celulares ósseos em tempos e sequência
específicos do pós-operatório. Na avaliação in vitro, os recobrimentos de maior
espessura foram nas amostras obtidas por M/P, comparativamente à amostra
laminada. Todos os tratamentos foram efetivos na promoção da bioatividade. O 2º
tratamento obteve recobrimento com maior espessura nos períodos avaliados
para todas as superfícies. Na avaliação in vivo, ocorreu crescimento ósseo com
osteointegração em todos os implantes com e sem tratamentos superficiais. O
crescimento ósseo na interface osso/implante ocorreu de forma contínua em todo
o período de reparação para o Ticp, o Ticp com tratamento padrão, o Ticp com o
2º tratamento e a liga com o 1° tratamento; e ocorreu de forma mais intensa no
primeiro e terceiro período de reparação para os demais implantes. Os resultados
dos testes in vitro e in vivo não são passíveis de analogia direta neste estudo, pois
forneceram informações importantes sobre a formação, morfologia e taxa de
aposição do recobrimento aos diferentes tratamentos de superfície e a efetividade
da osteointegração destes tratamentos de superfície em modelo animal.

Abstract

Ticp AND Ti-13Nb-13Zr ALLOY WITH DIFFERENT SURFACE TREATMENTS –
IN VITRO AND IN VIVO TESTS

Carola Gomez Ágreda
ABSTRACT

Titanium and its alloys are widely used metallic biomaterials in medical and dental
applications for patient rehabilitation. However, these materials cannot bond with
surrounding bone. For this reason, it is desirable to provide a bone-bonding ability for
metallic surface. The aim of this study was to evaluate and compare in vitro and in vivo
tests of Ti and Ti-13Nb-13Zr alloy subjected to different surface treatments. Laminate
titanium plates and Ti and alloy Ti samples obtained by powder metallurgy were used in
this study. The samples were subjected to four different surface treatments (pattern- alkali
treatment; 1°- alkali and heat treatments; 2°- acid and alkali treatments; 3°- alkali,
CaCl2,heat and hot water treatments) and evaluated for apatite coating in SBF for periods
of 1 to 21 days. The coated specimens were analyzed by SEM (surface and cross
section) and DRIFT. For in vivo evaluation of osseointegration were used Ticp and alloy
implants obtained by powder metallurgy with and without surface treatments in male adult
rabbits. The evaluation was 7 weeks which were applied bone cell markers at selected
times. In vitro evaluation, surfaces obtained by powder metallurgy had a coating of greater
thickness when compared to the laminate surface. All treatments were effective in
promoting the bioactivity. The 2nd treatment provided coating thicker in the evaluation
periods for all surfaces. The osseointegration occurred in all implants with and without
surface treatments. However, growth in the bone/ implant interface was continued all over
repair period for Ticp, Ticp with pattern treatment, Ticp with 2nd treatment and alloy with
1st treatment. Bone growth in interface occurred more intensely for first and third period to
repair for remaining implants. In vitro and in vivo tests are not liable to direct analogy in
this study because provided important information on the formation, morphology and
apposition rate of coating on different surface treatments and the effectiveness of
osseointegration in animal model.
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