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RESUMO 

Falhas prematuras em implantes relacionadas à formação de biofilmes e pela corrosão do 

implante são um problema de saúde mundial. Em vista disso, revestimentos de TiO2 

obtidos via anodização (NTT) podem aumentar a resistência à corrosão do titânio 

comercialmente puro (Ti-CP) e a taxa de mineralização de Ca-P, diferentemente da 

camada de TiO2 formada naturalmente, que é irregular e pouco espessa. Somado a isso, 

várias cepas bacterianas, associadas a formação de biofilmes, têm se mostrado resistentes 

aos antibióticos, reduzindo a eficácia desse tratamento. Dessa forma, a inclusão de metais 

ao TiO2, a exemplo do Zn, pode ser capaz de promover ação bactericida, sendo um 

substituto as terapias antibióticas. No entanto, a efetividade do mesmo frente a infecções 

ainda é contraditória. Portanto, os objetivos deste trabalho foram: (i) realizar uma revisão 

sistemática da literatura para responder se, “A incorporação do Zn em revestimento de 

TiO2 sobre implantes de titânio inibe o crescimento bacteriano in vitro?”; (ii) produzir 

revestimentos híbridos nanoestruturados de TiO2, por anodização, incorporados, 

individualmente, com nanopartículas (NP) de zinco (Zn.NTT) e prata (Ag.NTT) para 

avalia-los em relação a resistência à corrosão, bioatividade e atividade bactericida frente 

ao Ti-CP. A revisão sistemática mostrou, com a metanálise, que existe um alto grau de 

certeza que o Zn proporciona o efeito bactericida. Contudo, os revestimentos produzidos 

por anodização, para formar nanotubos de TiO2, e incorporados com NP de ZnO, usando 

a síntese hidrotérmica, forneceram homogeneidade dos resultados estatísticos, em 

comparação aos demais métodos de síntese. Em relação aos dados experimentais desse 

estudo, os resultados mostraram que as amostras NTT, Ag.NTT e Zn.NTT apresentaram 

maior energia superficial em relação ao Ti-CP. Além disso, o Ti-CP não propiciou a 

formação de Ca-P, enquanto que a análise de EDS sugere que houve a formação de Ca-P 

nos revestimentos. Nos ensaios eletroquímicos foi possível estimar que Zn.NTT e 

Ag.NTT apresentaram um comportamento mais resistivo, frente ao SBF, em comparação 

com NTT e Ti-CP, indicando que a presença do Zn e da Ag sobre o TiO2 potencializam 

o efeito barreira contra a corrosão. Ainda, os revestimentos híbridos apresentaram mais 

de uma constante de tempo que auxilia na manutenção do TiO2 tornando o revestimento 

ainda mais resistivo. Por fim, os resultados dos ensaios antibacterianos mostraram que 

houve formação de halos para Ag.NTT e Zn.NTT frente S. aureus, indicando o potencial 

antimicrobiano desses revestimentos. 

Palavras-chave: titânio, TiO2, bioatividade, resistência à corrosão, atividade bactericida. 
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ABSTRACT 

 

Premature implant failures related to biofilm formation and implant corrosion are a 

worldwide health problem. Because of these issues, TiO2 coatings obtained by 

anodization can increase the corrosion resistance of the commercially pure titanium (CP-

Ti) and the rate of Ca-P mineralization, unlike the naturally formed TiO2 layer, which is 

irregular and thin. Added to this, several bacterial strains, associated with biofilm 

formation, are resistant to antibiotics, reducing the effectiveness of this treatment. Thus, 

the inclusion of metals in TiO2, such as Zn, may be able to promote bactericidal action, 

being a substitute for antibiotic therapies. However, its effectiveness against infections is 

still contradictory. Therefore, the objectives of this work were: (i) to carry out a 

systematic review of the literature to answer whether, “Does the incorporation of Zn in 

TiO2 coating on titanium implants inhibit bacterial growth in vitro?”; (ii) to produce 

hybrid nanostructured TiO2 coatings, by anodization, individually incorporated with Zn 

(Zn.NTT) and Ag (Ag.NTT) nanoparticles to evaluate their capacity concerning corrosion 

resistance, bioactivity and bactericidal activity against CP-Ti. The systematic review 

showed, through meta-analyses, that there is a high degree of certainty that Zn provides 

the bactericidal effect. However, the coatings produced by anodizing to form TiO2 

nanotubes and incorporated with NP of ZnO, using hydrothermal synthesis, provided 

homogeneity of statistical results, compared to other synthesis methods. The experimental 

results showed that the samples NTT, Ag.NTT and Zn.NTT presented higher surface 

energy concerning CP-Ti. Besides, CP-Ti did not promote the formation of Ca-P, while 

the EDS analysis suggests that there was the formation of Ca-P in the coatings. In the 

electrochemical tests, it was possible to estimate that Zn.NTT and Ag.NTT presented a 

more resistive behavior, in SBF, in comparison with NTT and CP-Ti, indicating that the 

presence of Zn and Ag on TiO2 potentiate the barrier effect against the corrosion. 

Furthermore, the hybrid coatings had more than one time constant that helps to maintain 

TiO2, making the coating even more resistive. Finally, the results of the antibacterial 

assays showed the formation of halos for Ag.NTT and Zn.NTT against S. aureus, 

indicating the antimicrobial potential of these coatings. 

 

Keywords: titanium, TiO2, bioactivity, corrosion resistance, bactericidal activity.
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Ag.NTT   -  Nanotubos de TiO2 incorporados com nanopartículas de prata 

Ag+    -  cátion de prata 

Ag2O    -  óxido de prata II 

AgCl    -  cloreto de prata 

AgNO3   - nitrato de prata 

AgO    -  óxido de prata I 

Al   - alumínio 

ATR    -  Reflectância Total Atenuada 

BC    -  Banda de Condução  
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CPE    -  Elemento de Fase Constante 

Da    -  diâmetro da amostra 

E   - tensão de trabalho 

Ecorr    -  potencial de corrosão 

eDNA   -  ácido desoxirribonucleico extracelular 

Epite    -  potencial de pite 

F-    -  íon fluoreto 
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Fn    - fibroína 
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H3PO4   - ácido fosfórico 

HCO3
-   -  íon carbonato 

HF    -  ácido fluorídrico 

i    -  corrente elétrica 

Ic    -  corrente crítica de corrosão 

IC95%    - intervalo de confiança a 95 % 

LD50    -  Dose Letal 50 % 

MEV/EDS   -  Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia por Energia 

Dispersiva 

Mg    -  magnésio 

MIC70   -  Concentração Mínima Inibitória 70 % 

Mo    -  molibdênio 

MPE    -  Matriz Polímérica Extracelular 

Nb    -  nióbio 

NEREES   -  Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe 

NiTi    -  liga metálica baseada em níquel e titânio 

NP    -  nanopartícula 

NTT    -  Nanotubos de TiO2 

OH-    -  radical hidroxila 

OSF    -  Open Science Framework 
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PO4
3-    -  íon fosfato 

PRESS   -  Peer Review of Electronic Search Strategie 

PRISMA  -  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

PROSPERO  -  International Prospective Register of Systematic Reviews 

Re    -  resistência do eletrólito 

RNA    -  ácido ribonucleico 

RoB    -  Risco de Viés 

ROS    -  Reação por Estresse Oxidativo 

RUNX2   -  fator de transcrição run-related 

Rw    - rugosidade relativa de Wenzel 

SBF   - Fluido Corporal Sumulado 

SMD    -  Diferença Média Padronizada 

SUS    -  Sistema Único de Saúde 

Ta    -  tântalo 

Ti    -  titânio 

Ti-6Al-4V   -  liga metálica baseada em titânio, alumínio e vanádio 

Ti-6Al-7Nb   -  liga metálica baseada em titânio, alumínio e nióbio 

Ti-CP    -  Titânio Comercialmente Puro 

TiO2    -  dióxido de titânio 
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Zn    -  zinco  
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 - Capítulo I - 

INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade de biomateriais cada vez mais seguros e que desempenhem 

corretamente as funções ao qual foi destinado tem crescido nos últimos anos diante da 

demanda por implantes ósseos. Com o aumento da expectativa de vida da população, 

fraturas patológicas como a osteoporose tornam-se mais frequentes, e, somadas a estas, 

as fraturas traumáticas oriundas de acidentes de trânsito representam os principais vetores 

de procura por estes implantes. Nesse cenário, os campos da Engenharia de Materiais e 

das Ciências Biomédicas procuram solucionar os problemas que acometem ao paciente 

diante de implantes ineficientes [1].  

 Esses materiais, denominados de biomateriais, são metais, cerâmicos, polímeros e 

compósitos que, adotados há mais de um século, objetivam-se em substituir de forma 

efetiva componentes ósseos danificados [2].  

 A geração mais atual consiste na classe de biomateriais que permitem estimular 

respostas celulares em nível molecular. Além disso, o conceito mais atual de 

biocompatibilidade surgiu com o advento dessa última geração [3], que é a capacidade de 

induzir uma resposta, de maneira apropriada, do paciente com o biomaterial sem que haja 

danos ou efeitos colaterais [4]. Assim, um material biocompatível deve apresentar 

resistência à corrosão e à fadiga, módulos de elasticidade comparáveis com o tecido ósseo 

e livres de elementos potencialmente danosos ao organismo [5].  

O Sistema Único de Saúde (SUS), que é o órgão responsável pela maioria das 

cirurgias de implantação no país reportam que pelo menos 5 % dos pacientes implantados 

retornam aos centros cirúrgicos, em um tempo médio de 12 a 15 anos, relatando 

principalmente problemas de metalose (corrosão) e infecções bacterianas. Esses 

problemas geram custos de até 100.000 dólares com terapia antibiótica e cirurgias de 

revisão [6]. No entanto, este cenário pode ser evitado ao aprimorar as propriedades 

superficiais dos biomateriais usados para implantações ósseas, uma vez que tais 

problemas ocorrem na interface osso-implante. Dos diversos tipos de materiais utilizados 

como implantes desde a década de 1980, aqueles baseados em titânio trazem menos 

problemas em comparação aos demais aplicados [7]. 
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  Uma das propriedades do titânio, que garante o bom desempenho deste material, é 

a capacidade de formar uma camada de óxido de titânio (TiO2) sobre a sua superfície. No 

entanto, essa camada obtida naturalmente é pouco espessa (2-3 nm) e não-homogênea 

[8]. Esse óxido- bastante aderente, resistivo e insolúvel em muitos meios- pode aumentar 

a resistência à corrosão do titânio e suas ligas quando produzido de forma controlada e 

com estruturas específicas. Dessa forma, o seu desempenho é potencializado contra os 

íons agressivos dos fluidos corpóreos [9]. Nos últimos anos, estudos mostraram que a 

estrutura nanotubular dessa camada de óxido além de aumentar a resistência à corrosão 

em muitos casos, também pode promover a adesão celular e ação bactericida quando íons 

são incorporados a esta. Além disso, essa camada de TiO2 crescida sobre a superfície do 

titânio permite que o mesmo se torne bioativo, favorecendo a existência de uma ligação 

química entre o implante e o tecido ósseo, por meio da mineralização de apatita, o que 

evita um possível afrouxamento do mesmo, com consequente falha prematura, além de 

melhorar a adesão dos osteoblastos sobre essa superfície [10]. 

Além desses problemas relacionados à corrosão, vale salientar que o ambiente 

hospitalar é o principal vetor de infecções que prejudicam a vida útil dos biomateriais. 

Bactérias presentes no ar, como o Staphycoccus aureus, são muito comuns em hospitais 

e centros cirúrgicos [11].  A adesão bacteriana promove a formação de um biofilme sobre 

a superfície do implante que potencializa a infecção e garante os nutrientes necessários 

para o seu prolongamento. Quando não tratada, a infecção pode se espalhar pelo 

organismo com a maturação desse biofilme, provocando doenças como pneumonia, 

osteomielite e meningite e, em casos extremos, levar o paciente a óbito [12].  

O tratamento após os primeiros dias de infecção é comumente realizado via terapia 

antibiótica ou pela limpeza física do implante em uma nova cirurgia. É inegável que 

ambos os caminhos causam transtornos ao paciente. Além disso, a quantidade de 

antibióticos para extinguir o biofilme é demasiadamente maior do que para outros tipos 

de infecções, podendo desenvolver bactérias super-resistentes a medicamentos [13]. 

Contudo, é possível contornar esse panorama fornecendo ao implante mecanismos 

resistivos a infecções. Com isso, novas estratégias capazes de evitar a formação de 

biofilmes e cessar infecções estão sendo estudadas. Uma delas é o uso de nanotubos de 

TiO2 puros, que dentre outras características promissoras, podem evitar complicações por 

bactérias [14]. Somado a isso, a incorporação de nanomateriais bactericidas, na forma 

iônica ou oxidada, é uma das estratégias mais eficazes, pois não promove resistência às 
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bactérias, além de já possuir substâncias consolidadas como é o caso da prata (Ag) [15] e 

em estágio de desenvolvimento como é o caso do Zn e do ZnO [16–18], todavia, ainda 

necessitam de um amadurecimento pré-clínico em razão da sua importância para a 

regulação da bioatividade.  

Mesmo com as boas práticas clínicas relacionadas a inserção dos biomateriais, as 

infecções bacterianas e problemas de afrouxamento ainda são recorrentes, gerando um 

custo socioeconômico elevado [19]. Portanto, estabelecer novas estratégias, a exemplo 

dos revestimentos antibacterianos sobre a superfície dos implantes [20], e, em especial, a 

incorporação de Zn, que pode ser suscetível a não causar superresistência e promover 

ação prolongada, pode representar um caminho promissor. Nesse sentido, esta pesquisa 

de Mestrado realizou uma revisão sistemática da literatura para responder se, “A 

incorporação do Zn em revestimento de TiO2 sobre implantes de titânio inibe o 

crescimento bacteriano in vitro?”; além de produzir revestimentos híbridos 

nanoestruturados de TiO2, por anodização, incorporados, individualmente, com 

nanopartículas de Zn e Ag para avaliar a capacidade deles em relação a resistência à 

corrosão, bioatividade e atividade bactericida frente ao titânio puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentação Teórica | 17 

 

- Capítulo II - 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Biomateriais 

 

 A qualidade de vida tem permitido o envelhecimento cada vez mais prolongado da 

população. No entanto, é fato que idosos estão mais sujeitos a uma série de distúrbios 

como a osteoporose, que provoca mais de 9 milhões de fraturas ósseas em todo mundo 

[21]. Além disso, não somente no Brasil, acidentes automobilísticos têm somado recordes 

nos números de vítimas. Só nos últimos anos, 20 milhões de pessoas passaram por 

cirurgias reconstrutivas em decorrência de traumas associados ao trânsito [22]. Logo, o 

desgaste ósseo resultante do envelhecimento e dos acidentes traumáticos cada vez mais 

presentes, impulsionam o mercado de implantes ortopédicos que obteve uma receita em 

2015 de US$ 1,7 bilhões no país [23] e com perspectivas de até US$ 116 bilhões em 2022 

para todo o mundo [24].  Estes cenários têm estimulado profissionais de diversas áreas a 

desenvolverem materiais implantáveis cada vez mais seguros.  

  A utilização de biomateriais como implantes na humanidade é datada deste a Grécia 

antiga onde eram utilizados marfim, pedra, amalgamas de ouro e prata para reparar partes 

deterioradas [25]. Desde então, a alta demanda por implantes tem motivado pesquisadores 

de áreas distintas (saúde, engenharia, química, física, dentre outras) a desenvolver 

biomateriais inovadores que possam ser utilizados como implantes em substituição total 

ou parcial de tecido ósseo danificado, válvulas do coração, dentes e etc. [7,26]. Em 

particular, a área óssea tem merecido atenção especial, devido a doenças degenerativas 

que podem afetar partes da coluna vertebral, quadril e joelhos [27]. Um biomaterial 

representa toda e qualquer substância ou combinação de substâncias, tratado como 

dispositivo médico, para ser utilizado como parte de um sistema humano, projetado com 

a finalidade de direcionar, através de interações com o organismo vivo, o caminho de 

qualquer procedimento terapêutico ou diagnóstico [4]. Independentemente do tipo de 

material usado- metálicos, cerâmicos, polímeros ou compósitos- na confecção de um 

biomaterial, o que de fato almeja-se é que o mesmo desempenhe as funções a que foi 

destinado [3,26].  
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 Ao longo dos últimos 100 anos, diversos tipos de biomateriais foram desenvolvidos 

procurando o máximo de interações benéficas com o sistema vivo, isto é, a 

biocompatibilidade, que por sua vez representa a capacidade do biomaterial de executar 

funções definidas durante a reconstrução tecidual sem causar efeitos adversos [3,4].  Do 

contrário, quando um material adotado não possui um grau de biocompatibilidade 

aceitável, o mesmo gera diversos problemas relacionados à corrosão, afrouxamento e 

infecções [5].  Basicamente, o implante deve permitir a reintegração óssea, a antiadesão 

de bactérias, além de evitar efeitos mutagênico ou carcinogênico [2,3]. Imediatamente 

após a implantação do biomaterial, o organismo responde ao tecido de várias maneiras, 

desde a inflamação até a cicatrização definitiva [2].  A inflamação é a primeira resposta 

natural na qual ocorre a liberação de neutrófilos (células) que irão limpar a região em 

contato com o implante. O que acontecerá após os primeiros dias de inflamação 

dependerá da classe de biomaterial implantado, seja ele biotolerante, bioinerte ou bioativo 

[2,28]. 

 Os biotolerantes são biomateriais que permitem a formação de uma camada fibrosa 

em volta da prótese, sendo indesejável, pois o invólucro não permite a correta adesão da 

prótese na região implantada [26] com é o caso de ligas Co-Cr, aço inox, polietileno 

dentre outros. Já os bioinertes não ocasionarão uma resposta osseointegrativa para o 

implante, do contrário, pode acarretar uma inflamação aguda. Alumina, zircônia, e o 

titânio e suas ligas se enquadram em materiais bioinertes. Por fim, os bioativos como 

hidroxiapatita, fluorapatita, biovidro e outros cerâmicos representam os materiais que 

proporcionam uma resposta favorável com o tecido ósseo [28]. Esta última classe é a mais 

desejável, pois os bioativos cessam a inflamação e dão início à osseointegração por ação 

de osteoblastos, que são células responsáveis pela reconstrução do tecido ósseo [2]. Isso 

significa que os bioativos são mais biocompatíveis com o organismo.  

 Os biomateriais utilizados como implantes devem apresentar resistência à corrosão 

e à fadiga, além de um módulo de elasticidade próximo ao osso humano (10-35 GPa), 

evitando irritações ou inflamações por parte do corpo estranho [27]. Ao longo do século 

XX diversos tipos de materiais cerâmicos, como a alumina e zircônia, foram estudados e 

aplicados em cirurgias [27]. A maioria dos materiais possuem módulo de elasticidade 

superior ao do osso humano, logo, valores mais próximos proporcionam uma distribuição 

mais igualitária das tensões na interface osso-implante, bem como reduzem problemas 

ligados a atrofia óssea, stress shielding e osteoporose [29]. A resistência à fadiga de um 

biomaterial e do osso humano devem ser similar, justamente para não interferir na 
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reabsorção óssea [30]. Portanto, o conjunto de fatores mecânicos e biológicos sendo 

atendido pode garantir a longevidade do implante após a cirurgia [11].  

 De todas estas propriedades, a resistência à corrosão tem se pronunciado cada vez 

mais em trabalhos recentes justamente por interferir diretamente na biocompatibilidade 

do implante, uma vez que a corrosão permite a migração de íons metálicos para o 

organismo e provoca efeitos adversos em atividades bioquímicas, distúrbios metabólicos 

e doenças a longo prazo [3,31].  

 Na região de contato entre o bioimplante e o tecido ósseo, o organismo libera uma 

série de fluidos contendo aminoácidos, íons de cloro e sódio, plasma e proteínas que 

provocam uma corrosão lenta e danosa ao material [3]. Além da composição corpórea, o 

processo corrosivo também é potencializado pelos processos inflamatórios decorrentes 

da inserção do biomaterial. A corrosão do implante metálico no organismo pode ser 

classificada em 3 tipos: generalizada, por pites e associada à fadiga [3]. Quanto maior for 

a intensidade da corrosão de um implante, maiores serão os riscos provocados pela 

liberação desses íons no organismo [7]. Estes problemas referentes à corrosão são 

ilustrados na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Próteses femorais com cabeça de aço inoxidável após remoção do corpo do paciente com a) 

corrosão generalizada e b) corrosão por pites que resultaram na inutilização devido a dissolução metálica 

[3]. 

 

 Conforme a figura anterior, nota-se no implante de aço inoxidável a existência de 

corrosão generalizada em razão da baixa resistência de sua película protetora ao fluido 

corpóreo, e de corrosão por pites através da ação de cloretos que promovem a ruptura do 
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material [7]. Logo, percebe-se que este material, embora resistente em muito meios, não 

possui uma resistência à corrosão tão elevada no meio corpóreo. 

 Nos últimos anos, observou-se um aumento no uso de implantes metálicos,  que se 

deve, dentre outros fatores, à sua conformabilidade e alta resistência à fraturas, no entanto, 

a corrosão, que a maioria dos metais sofre perante fluidos fisiológicos, restringiu estes 

materiais a basicamente 3 sistemas ao longo das décadas: aços inoxidáveis, ligas de CoCr 

e Ti e suas ligas [30]. Existem ainda outros 3 tipos, pouco abordados nos últimos anos, 

denominados de ligas de memória de forma como NiTi, Mg, e Ta cujas respostas ao 

organismo então em investigação [3].  

 É importante ressaltar que os aços inoxidáveis, embora com desempenho inferior a 

outras ligas comerciais,  ainda são amplamente utilizados em razão de seu baixo custo 

[3]. As ligas de CoCr, utilizadas em conjunto com cimentos ósseos, tornam este sistema 

mais atrativo, mas são os biomateriais a base de titânio que despontam de um volume 

maior de estudos promissores e uso para implantes em todo o mundo [30]. Nos últimos 

60 anos os materiais a base de Ti têm despertado maior interesse e inovação em materiais 

cirúrgicos [7]. Mohammed e et al. (2014) [7] apresentaram estudos a partir dos anos de 

1980 que impulsionaram a aplicação deste material no campo ortopédico. Portanto, o Ti 

e suas ligas representam uma classe de materiais que apresentam menores riscos ao 

paciente somado a um maior grau de biocompatibilidade em comparação com outros 

metais e cerâmicas disponíveis no mercado [32,33], tornando-se um produto fundamental 

da medicina moderna [30].  

 Atualmente, os biomateriais de titânio mais utilizados são o comercialmente puro 

(Ti-CP) (ASTM 767) e a liga Ti-6Al-4V (ASTM F136) [27]. Ambos os materiais são 

utilizados para próteses odontológicas e espinhais. Embora a liga consiga ser adotada para 

outros locais do corpo humano, existe uma tendência de se utilizar o Ti-CP e novas ligas 

isentas de Al e V, pois estes elementos de liga são extremamente tóxicos ao organismo 

[27,30]. O foco atual em próteses a base de titânio é orientado em melhorar as 

propriedades de materiais comercialmente disponíveis e em criar novas ligas a base de 

elementos como Mo, Nb, Zr, Ta [1].  Bandopadhyay et al. (2019) consideram o Ti-CP 

como a principal tendência para bioimplantes no século XXI, em razão de sua elevada 

biocompatibilidade atrelada à formação de uma camada de óxidos [24].  

 Um estudo apresentado por Asri et al. (2017) [3] mostra que a maioria dos 

implantes metálicos começam a perder suas propriedades estruturais entre 12 a 15 anos 

após a cirurgia. Em particular, a natureza do titânio e suas ligas os define como um 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012814427500010X#!
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material bioinerte (material que não promove reações de fixação óssea nem de rejeição 

por parte do ser vivo). A geração de materiais bioativos procura estimular e permitir que 

as etapas de regeneração tecidual aconteçam o mais breve possível. Com isso, existe a 

necessidade de melhorar tais propriedades para prolongar a vida útil, em vista que o 

sucesso do implante após a cirurgia depende, principalmente, dos processos bioquímicos 

que ocorrem na interface osso-implante. É possível melhorar a osseointegração de um 

biomaterial visando multifuncionalizar a sua superfície e, assim, garantir o resultado 

clínico esperado [34].  

 Deste modo, a utilização de técnicas de modificação superficial é um caminho 

promissor para otimizar diversas propriedades, a saber: a proteção contra corrosão, a 

osseointegração, além da possibilidade de desenvolver superfícies bactericidas, dentre 

outras [7]. Logo, é possível fornecer aos materiais a base de titânio uma superfície mais 

amigável ao organismo.  

 

    

2.2 Anodização do Ti e suas ligas  

  

 O diferencial do titânio e suas ligas é a capacidade de produzir, de forma natural ou 

induzida, uma camada de TiO2, transformando um material antes bioinerte em bioativo, 

além da possibilidade de aumentar a resistência à corrosão do metal no meio implantado. 

Dessa forma, um tratamento superficial a fim de produzir um revestimento de TiO2 com 

as características mencionadas anteriormente aumenta a biocompatibilidade dos 

implantes a base de titânio, por não promover processos inflamatórios severos e não 

causar toxicidade [34]. 

 Uma gama de métodos de tratamento em superfícies do titânio e de outros metais 

são descritos na literatura como oxidação isotérmica, síntese hidrotérmica, por fresagem 

química ou solução de álcalis, fricção mecânica, jateamento de particulados seguido de 

condicionamento ácido [29], oxidação eletrolítica plasmática  (PEO) e anodização 

eletroquímica [1]. Estes dois últimos métodos se baseiam na formação de um 

revestimento inorgânico não-metálico na superfície do metal composto de óxidos ou 

hidróxidos da ordem de algumas dezenas de nanômetros de espessura [8]. Por meio da 

formação desta camada afirma-se que o metal sofreu uma passivação, caso o óxido ou 
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hidróxido apresente propriedades protetoras por serem aderentes e insolúveis no meio 

onde serão expostos. 

 Um dos  princípios da passivação é a modificação do potencial de eletrodo 

tornando-o mais nobre, com isso, a velocidade de corrosão na superfície é reduzida 

impedindo ou retardando a dissolução ativa do metal [35]. A passivação pode ser obtida 

naturalmente ou por meio de ensaios eletroquímicos como, por exemplo, curvas de 

polarização  anódica [9]. Para a maioria dos metais a formação do óxido não é de caráter 

protetor mantendo uma região permanente de dissolução ativa, os quais são denominados 

de metais ativos. Por outro lado, alguns outros metais e ligas são conhecidos pela 

formação desta película de óxido aderente, protetora, fina e desorganizada, como ocorre 

com o níquel, aço inoxidável e titânio, e assim são designados de metais passivos (ou 

metais válvula) [8]. A Figura 2, a seguir, ilustra como é o comportamento dos dois tipos 

de metais perante uma polarização anódica.  

 

 

Figura 2: Representação esquemática de curvas de polarização para um metal ativo e um passivo conforme 

a dissolução anódica característica por uma curva E/ln i [25].  

 

 Com base nesta figura, nota-se que ao aplicar um potencial anódico crescente para 

um metal ativo, a densidade de corrente aumenta em razão da dissolução do metal, isto é, 

o produto de corrosão não possui caráter protetor deixando o substrato sempre exposto ao 

meio corrosivo. Contrariamente, para um metal passivo, existe um patamar de corrente 

associado à passivação do metal, ou seja, através da dissolução é formada uma camada 

que impede a passagem de corrente elétrica e, consequentemente, forma uma barreira 

contra a corrosão [8].  

 Quando a tensão aplicada é muito alta pode ocorrer a quebra dessa película 

reativando a superfície metálica por meio da corrosão ativa-passiva (uma grande área 



Fundamentação Teórica | 23 

 

catódica do revestimento cerâmico frente a pequenas áreas anódicas desobstruídas do 

metal) [9]. Assim, por meio de técnicas eletroquímicas é possível realizar a anodização 

de forma controlada, isto é, oxidar intencionalmente o metal, a fim de se obter uma 

camada de óxido mais espessa e organizada. A Figura 3 mostra o comportamento 

eletroquímico das principais ligas adotadas como bioimplantes. 

 

 
Figura 3: Polarização potenciodinâmica de ligas clássicas utilizadas como implantes ortopédicos em um 

eletrólito a base de Fluido Corporal Simulado (SBF) [36]. 

 

 De acordo com esta figura, é possível observar que o aço inoxidável 316L não 

apresenta uma resistência à corrosão apreciável em meio de Fluido Corporal Simulado 

(SBF), sendo que o aumento na corrente após a formação da película é devido a formação 

de pites, que se assemelha ao resultado da Figura 1, mostrada anteriormente. Já para a 

liga Co-28Cr-6Mo, a película protetora formada pelo óxido de cromo não resiste a tensões 

superiores a 1 V e entra novamente em região ativa de corrosão [37]. Por fim, as ligas Ti-

6Al-7Nb e Ti-6Al-4V suportam tensões acima de 1 V. Contudo, pode-se notar que a 

primeira mantem o patamar de corrente em uma ampla região de passivação, enquanto 

que a liga Ti-6Al-4V mostra um rompimento da camada seguido de uma repassivação, 

comportamento este interessante, uma vez que o material possui a capacidade de refazer 

a camada de óxido protetor naquele meio. Uma ilustração do processo de anodização é 

apresentada na Figura 4. 
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Figura 4: Representação esquemática de um processo de anodização eletroquímica no qual o metal da 

esquerda é o ânodo e o da direita é o cátodo, sendo ligados por uma fonte de alimentação por ddp ou corrente 

e imersos num banho eletroquímico [37]. 

 

 Os elementos contidos na Figura 4 são: (i) o metal a ser revestido, que atua como 

ânodo; (ii) um contra eletrodo, geralmente um metal inerte, platina, que atua como cátodo; 

(iii) uma solução eletrolítica; (iv) uma fonte de alimentação [37]. Por meio desta fonte é 

possível aplicar uma tensão fixa (condição potenciostática) ou corrente elétrica fixa 

(condição galvanostática) que promoverá o crescimento do óxido [8,37]. Este 

crescimento é acentuado ao atingir um patamar de corrente ou o potencial de passivação 

(Ep), no qual a velocidade de formação é superior à velocidade de dissolução do óxido 

[8].  

 Através do método de anodização é possível a construção dessa camada de dióxido 

de titânio (TiO2) que fornece resistência à corrosão e área superficial elevadas, o que torna 

atrativo o uso do titânio como implante [11].  A depender das condições de crescimento, 

o dióxido de titânio possui os seguintes polimorfos: Anatase (tetragonal), Rutilo 

(tetragonal) e Brookita (romboédrica) [38].  Alguns aspectos morfológicos da camada de 

óxido obtida pelo processo de anodização eletroquímica é ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para a camada de dióxido de titânio a 

(A) 300 V e eletrólito de b-glicerolfosfato; (B) 180 V e eletrólito de H2SO4 + FeSO4 [37]. 

 

 De acordo com a imagem, através da anodização é possível produzir um 

revestimento cerâmico sobre o titânio de forma controlada, no entanto, esta película 

possui uma estrutura amorfa e morfologias variadas, que são dependentes dos parâmetros 

do processo. Sabe-se que o TiO2 não é totalmente estável em todos os ambientes, de tal 

forma que um ataque à película pode gerar consequências danosas ao organismo [37]. 

Com base nesta evidência, a partir do final dos anos de 1990 foram produzidas as 

primeiras nanoestruturas auto-organizadas para o TiO2 [14,37]. Os nanotubos de dióxido 

de titânio representam muitas vezes uma forma melhorada para proteção do titânio e suas 

ligas contra corrosão. Basicamente, a formação nanotubular ocorre com a presença de 

íons fluoreto (F-) no eletrólito durante o processo de anodização eletroquímica [14]. O 

mecanismo para a formação dos nanotubos é explicado com base nas Equações (1), (2) e 

(3). 

 

                                                       4H+ + 4e → 2H2                                                                                  (1) 

                                                 Ti + 2H2O → TiO2 + 4H+ + 4e                                                  (2) 

 

  A Equação (1) envolve a reação eletroquímica na superfície catódica do eletrodo 

com base no caráter ácido do meio eletrolítico. A Equação (2) representa as reações que 

ocorrem no ânodo, ou seja, a dissolução do titânio em conjunto com a oxidação da água. 

Estas reações explicam a formação da camada de óxido na superfície do Ti. Neste ponto, 

a formação dos nanotubos é definida pela presença de F- no meio eletrolítico. A partir dos 

primeiros nanômetros de camada formada, ocorre a elevação da diferença de potencial ou 

tensão superficial que favorece a ação dos íons fluoreto na camada [37]. Na Equação (3) 

é exemplificada a reação química envolvida. 

                             TiO2 +6F– + 4H+ → [TiF6 ]2– + 2O2 + 2H2O                                          (3) 
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  Conforme a equação anterior, a ação de F- resulta na dissolução localizada da 

camada protetora. Essa reação é baseada na alta diferença de potencial criada pela 

formação da camada protetora, assim, os íons fluoreto reagem com o TiO2 criando poços 

de dissolução (pites) [37]. Ao longo do tempo de construção da camada passivadora, estes 

poços se transformam em tubos estáveis com dezenas de nanômetros de comprimento 

[1,37]. A estrutura final nanotubular é ilustrada na Figura 6 juntamente com a 

exemplificação do mecanismo eletroquímico, Figura 7.  

 
Figura 6: Imagens obtidas pela técnica de microscopia eletrônica de varredura para a anodização 

eletroquímica de Ti-CP em solução eletrolítica de 1 M H3PO4 + 0,16 M HF durante 4 h. Esquerda: vista 

superficial dos nanotubos com foco nos diâmetros; Direita: Corte na seção transversal da camada 

nanotubular com foco nos comprimentos dos nanotubos [1]. 

 

 

Figura 7: Mecanismo de formação de nanotubos de TiO2 e comportamento da densidade de corrente frente 

ao eletrólito sem HF para uma camada compacta de óxido e para eletrólito com HF formando uma camada 

nanoestruturada [14]. 

 

 Com base na Figura 6 é possível afirmar que a formação de nanotubos é 

homogênea e com tamanhos regulares tanto na superfície quanto no seio da camada.  Já 

na Figura 7, inicialmente, a densidade de corrente para formação de nanotubos apresenta 

o mesmo comportamento frente a formação da camada compacta de óxidos em (I) até o 

estabelecimento de uma espessura mínima em (II). No entanto, com a existência de íons 

fluoreto no meio (III), consequentemente ocorre a construção da película de forma 
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nanotubular a partir dos poços de dissolução (III e IV), mencionados anteriormente  

[14,37].  

Estudos mostram que a nanoestruturação dessa camada aumenta a resposta 

osseointegrativa por meio da adesão favorável das células ósseas, osteoblastos [11,39]. 

Do ponto de vista da degradação, existem estudos que comprovam que nanotubos de TiO2 

aumentam a resistência à corrosão em muitos casos e, desta forma, o crescimento da 

camada é desejável [7].  

A depender das condições de processo, é possível controlar os diâmetros interno 

e externo dos tubos bem como seus comprimentos por meio de parâmetros como tempo 

de anodização, composição eletrolítica, temperatura e tensão aplicada [1,37].  No entanto, 

mesmo diante dos mais recentes avanços científicos para obter implantes menos 

agressivos ao organismo e que promovam a osseointegração [40], o uso permanente 

desses materiais apresenta problemas relacionados a infecções microbianas, devido a 

adesão e proliferação de bactérias, que precisam ser minimizadas [41]. 

 

 

2.3 Infecções Bacterianas em biomateriais  

 

As infecções causadas por bactérias após a implantação de um dispositivo médico 

constituem um dos principais problemas de saúde pública, que tem um impacto negativo 

no desempenho do biomaterial. Contudo, ainda não possui uma resposta conclusiva em 

razão dos mecanismos complexos de adesão bacteriana [41,42]. Um estudo realizado por 

Leaper e colaboradores (2010) mostrou que metade dos 2 milhões de casos de infecções 

que ocorreram anualmente nos Estados Unidos estão associados à implantes [43].  

Em especial, as infecções associadas a biofilmes bacterianos estão sendo 

frequentemente relacionadas ao aumento da morbidade e desconforto do paciente, 

podendo levar a substituição cirúrgica do implante após tentativas prolongadas e 

malsucedidas de mitigar infecções com antibióticos [41]. Esses biofilmes são constituídos 

por bactérias sesseis, aderidas à superfície do implante, e por uma matriz polimérica 

extracelular (MPE) produzida pelas próprias bactérias que garante os nutrientes 

necessários para potencializar e prolongar a infecção [44]. Portanto, esses biofilmes 

tornam a infecção mais resistente a diversos agentes antimicrobianos, bem como a 
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antibióticos, justamente pela barreira tridimensional protetora de MPE [45]. Estima-se 

que as infecções bacterianas ocorrem em aproximadamente 60% dos pacientes, com uma 

taxa de 4-36% de falha dos implantes, ocasionadas principalmente pela ausência de 

osseointegração e a adesão bacteriana em torno do implante [46]. 

Um outro trabalho realizado por Gastmeier (2010) mostrou que até 6 % das 

cirurgias de dispositivos implantáveis sofrem infecções dos mais diversos tipos [47]. 

Logo, estes números significam um prejuízo demasiado aos sistemas de saúde em todo o 

mundo.  

De acordo com a literatura, infecções podem ocorrer em três momentos: pré-

operatório, perioperatório e no pós-operatório. O primeiro momento é caracterizado pelo 

próprio ambiente hospitalar sujeito a microorganismos ou a própria flora normal da pele, 

no caso de uma fratura exposta. O segundo acontece normalmente por meio de implantes 

contaminados e o último em razão da vida útil do biomaterial [42]. A presença do 

implante deprime o sistema imunológico humano no pós-cirúrgico, facilitando a 

ocorrência de uma infecção, pois permite que um número inferior de bactérias seja 

necessário para acometer o implante e sobreviver aos primeiros dias no organismo, ou 

ainda, em um prolongamento persistente do quadro infeccioso do paciente [41]. Ao ser 

inserido no corpo, o implante é cercado por células hospedeiras e bactérias que competem 

pela sua superfície, processo este denominado de “race to the surface” [41]. Neste 

sentido, o conhecimento dos mecanismos envolvidos na formação do biofilme é 

necessário, pois isso certamente ajudará no design de um biomaterial bactericida. 

A forma de interação da bactéria com a superfície do implante é geralmente 

inespecífica e ocorre por meio de ligações secundárias e eletrostáticas [13]. O fibrogênio, 

a fibronectina e o colágeno são proteínas necessárias para a reconstrução óssea e 

simultaneamente fazem o intermédio para a ligação com as adesinas bacterianas [48]. O 

processo de formação do biofilme sobre a superfície de um biomaterial é ilustrado na 

Figura 8.  
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Figura 8: Representação esquemática das etapas de desenvolvimento do biofilme característico para 

estafilococos. Inicia-se com a ancoragem, seguida das interações intercelulares e à formação de 

microcolônias. As proteínas de ligação das bactérias, as fibronectinas (FnBPs) se ligam a fibroína (Fn) 

adsorvida na superfície do implante. A maturação do biofilme é conduzida pela formação, via autólise, do 

eDNA e de autolisinas bem como da expressão de adesina intracelular polissacarídica (PIA). (Fonte: o 

Autor). 

 

De acordo com a Figura 8, quando a bactéria está ligada firmemente à superfície, 

o processo avança com a liberação de MPE rica em proteínas, polissacarídeos e DNA 

extracelular (gerado a partir de apoptose celular), que permite a proliferação bacteriana e 

dá início a micro-colônias denominadas de biofilmes [42]. Um biofilme se estabelece para 

proteger as bactérias enquanto se multiplicam, garantindo a distribuição de nutrientes na 

MPE, além da comunicação e cooperação efetiva entre elas. Uma vez formado o biofilme, 

os tratamentos passam a ser menos eficazes no combate a infecção, justamente porque a 

sua estrutura o torna resistente ao sistema imune e à terapia antibiótica [42]. Após a 

maturação do biofilme, que dura em média até 12 dias, ocorre a quebra da estrutura 

liberando as bactérias para partes mais distantes do organismo pela corrente sanguínea 

causando infecções sistêmicas [13,48].  

Trabalhos mostram que Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis formam biofilmes em implantes, 

além de serem comuns em ambientes hospitalares [40]. Uma possibilidade para remover 

o biofilme formado é via processo mecânico de limpeza física que requer uma nova 

cirurgia no local da implantação com chances ainda maiores de reinfecção. Já o uso de 
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antibióticos, de ação local ou generalizada, não possui um grau de eficácia aceitável na 

maioria dos casos pela dificuldade de se difundirem na MPE e pela transferência genética 

de informações entre bactérias [41,49], além do surgimento de cepas superresistentes aos 

antibióticos [50]. Mesmo diante da realização desses tratamentos, muitas vezes a falha do 

implante é iminente levando a troca do biomaterial e, em casos severos, culminando na 

morte do paciente [42].  

Sabe-se que a contaminação no ambiente cirúrgico é um problema difícil de se 

resolver. Nesse sentido, o design de biomateriais que tenham tanto potencial 

antimicrobiano quanto uma adequada osseointegração tem se destacado como uma 

estratégia promissora [13]. Pesquisas vêm investigando o uso de peptídeos, enzimas, 

antibióticos, além de nanopartículas incorporadas à superfície de biomateriais como 

agentes bactericidas [14,17-20]. 

 

 

2.4 Nanopartículas como agentes bactericidas  

 

  Nanopartículas (NP) são definidas como aglomerados de átomos com tamanho 

variável de 1 a 100 nm [54]. As NP vêm sendo adotadas como agentes bactericidas nos 

últimos anos com o advento da nanotecnologia na medicina [55]. Os benefícios de se 

utilizar NP baseiam-se na relação de área superficial elevada e no uso de baixas 

concentrações para formá-las, além da liberação controlada e terapêutica não só no 

momento da infecção como também de forma prolongada [43] sem produzir resistência 

antibiótica em bactérias [56]. As NP se adsorvem espontaneamente a um substrato de 

modo que são liberadas quando em contato com bactérias e fungos, eliminando estes 

patógenos sem causar interferência na osseointegração [54].  

O mecanismo da ação bactericida de NP ainda não está totalmente estabelecido 

na literatura, todavia alguns estudos apontam que pode ocorrer por uma das três vias: 

estresse oxidativo (ROS), liberação de íons e pelo contato direto da bactéria com NP [15]. 

Estes mecanismos estão ilustrados na Figura 9. 
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Figura 9: Representação esquemática dos mecanismos mais aceitos para a atividade bactericida de 

nanopartículas. A: Endocitose de NP e consequente liberação de íons no interior da célula; B: danos 

oxidativos e transformações no DNA provocado por estresse oxidativo induzido (ROS); C: Desnaturação 

de proteínas celulares por ROS e pela liberação de íons; D: interação de NP com a parede celular. (Fonte: 

o Autor). 

 

De acordo com a Figura 9, é possível ocorrer a atividade bactericida através de 

mecanismos distintos. Há indícios na literatura que é possível controlar cada um desses 

mecanismos de ação bactericida de forma distinta como é o caso da destruição da 

membrana celular  por espécies reativas de oxigênio [41], por meio da ligação de NP à 

parede celular, ao DNA e aos ribossomos afetando todo seu ciclo de vida [40]. Hou e 

colaboradores (2015) mostraram que para NP de prata, a atividade biocida é mais 

influenciada pela liberação de íons de prata (Ag+) do que pelas NP em si [57]. 

Dentre as estratégias citadas anteriormente para controlar a atividade bacteriana, 

é possível destacar o uso de nanopartículas metálicas. Metais como prata e o magnésio 

possuem atividade bactericida extensivamente detalhada na literatura [54], no entanto, 

cobre, estrôncio, alguns óxidos metálicos e, particularmente, o zinco ainda necessitam de 

estudos para consolidação de sua ação biocida. Há vários estudos na literatura que 

avaliam os efeitos benéficos e maléficos de nanopartículas no organismo. A Tabela 1 

apresenta dados referentes a Concentração Mínima Inibitória (MIC70) e a Dose Letal 

(LD50) para íons oriundos de algumas nanopartículas.  
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Tabela 1: Dados referentes à Concentração Mínima Inibitória 70 (MIC70) frente a bactérias das espécies 

S. aureus e a Dose Letal 50 (LD50) para a classe de fibroblastos de ratos (L929). 

 MIC70 (μmol.L-1) LD50 (μmol.L-1) 

Ag+ 32,0   [58] 3,5      [16] 

Co2+ 175,0 [58] 34,0    [16] 

Cu2+ 65,0   [58] 230,0  [16] 

Hg2+ 3,5     [58] 4,2     [16] 

Zn2+ 44,0  [58] 245,8  [59] 

 

Inicialmente, é possível observar que os íons de Cu2+, Co2+e Zn2+ são menos letais 

para fibroblastos quando comparados aos íons de Hg2+ e Ag+. Por outro lado, diante da 

inibição de 70 % das bactérias, cobre o cobalto necessitam de uma maior concentração 

molar diante das demais nanopartículas. Contudo, há relatos acerca da citotoxicidade da 

prata, reduzindo a sua aplicação in vivo [60]. Por isso, outras alternativas em substituição 

a prata têm sido sugeridas como cobre, ouro, óxido de ferro, estrôncio e zinco [15,16]. 

Este último, por ser um oligoelemento fundamental do organismo humano, tanto 

na forma metálica como oxidada, tem se destacado justamente por induzir a síntese de 

RNA aminoacil e do fator de transcrição run-related (RUNX2), responsáveis pela 

produção de colágeno e expressão da enzima fosfatase alcalina, além de inibir o processo 

de reabsorção via osteoclastos [21-23] e estimular a osteogênese, ao induzir a regeneração 

óssea [24-25]. Além disso, os efeitos do Zn frente ao metabolismo de estreptococos orais 

devido a ação de íons de zinco vão desde a inibição de síntese de glicólise e de 

polissacarídeos até a danos ao DNA e à membrana plasmática [66]. O zinco também tem 

sido inserido na composição de enxaguantes e cremes dentais para minimizar a halitose 

e a formação da placa dentária, em diferentes formas [67]. Por outro lado, a deficiência 

do zinco no organismo está relacionada a má formação óssea, osteopenia e osteoporose 

pós-menopausa [67].  

Apesar das vantagens mencionadas, há controvérsias em relação a atividade 

bactericida do zinco. Enquanto muitos estudos reportam o efeito bactericida favorável à 

presença de zinco sobre implantes de titânio [21,28-30], outras pesquisas com biofilmes 

de P. gingivalis e A. actinomycetemcomitanse subgengivais na região peri-implante 

apontam comportamento contrário. Neste último caso, foi observado tanto em estudos in 

vitro que o Zn incorporado a implantes de titânio não possui atividade bactericida [31-

32], quanto em estudos in vivo que mostraram que estas mesmas bactérias apresentaram 
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resistência limitada a íons de zinco (Zn2+) [73]. Os íons de Zn2+ também não apresentaram 

efeito bactericida frente a biofilmes produzidos em meios de cultura com E. faecalis [74], 

S. aureus [75] e S. pneumoniae [76]. Somado a isso, existem relatos clínicos de que 

nanopartículas de Zn e lactato de zinco incorporados, respectivamente, a dentes artificiais 

[77] e em dentifrícios fluoretados [78] não reduziram o crescimento de S. mutans, 

principal bactéria associada à cárie dentária.  

Espontaneamente ou a depender do método de síntese o zinco pode ser encontrado 

na forma de óxido [79]. Por estes motivos, NP de óxido de zinco ou de zinco metálico 

têm sido as formas mais comuns apresentadas em trabalhos recentes. Existem diversos 

métodos de incorporação de NP, dentre estes, destacam-se a eletrodeposição, a Oxidação 

Eletrolítica Plasmática (PEO) e a redução química. No entanto, tais métodos requerem 

um elevado gasto energético, além de serem relativamente onerosos. Somado a isso, 

especialmente a redução química, que utiliza de outros compostos químicos necessários 

para inicialização e estabilização do precursor metálico, necessita de etapas de purificação 

tornando o processo trabalhoso [54]. Em comparação a esses métodos, a fotorredução 

surgiu como uma abordagem simples que consegue formar nanopartículas sobre um 

semicondutor metálico por meio de luz de alta potência de Xe (1000 W) sob longos 

tempos de irradiação. Basicamente, ao irradiar o TiO2, os elétrons da Banda de Valência 

(BV) são excitados para a Banda de Condução (BC) e assim possuem energia suficiente 

para participarem da redução de íons metálicos adsorvidos. Uma forma inovadora para 

incorporação de NP de ouro em ZnO foi proposta por Andrade e colaboradores (2017) 

[80], onde foi utilizada uma lâmpada UV-A de baixa potência. Esse processo é rápido, 

fácil, barato e ecológico, além de dispensar o uso de um iniciador ou um estabilizante, 

uma vez que os elétrons são fotogerados a partir do semicondutor sem deixar resíduos da 

redução metálica.  

Portanto, em função das divergências encontradas na literatura a respeito da ação 

bactericida do Zn, uma avaliação sistemática de estudos primários se mostra necessária 

para, de fato, elucidar a efetividade do Zn tanto no combate a infecções quanto no 

processo de osseointegração do implante sem causar danos e efeitos colaterais. A partir 

dessa constatação, produzir um revestimento bioativo, resistente à corrosão, e com 

potencial bactericida foi um ponto-chave para ajudar a esclarecer esse problema de saúde 

e o desafio a ser alcançado durante a vigência do Mestrado.  
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 - Capítulo III - 

 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a eficiência de nanopartículas de zinco presentes nos filmes de TiO2, 

frente a bioatividade, atividade bactericida e resistência à corrosão.  

 

 

3.2 Objetivos Específico 

− Realizar uma revisão sistemática e metanálise de estudos in vitro para 

responder se o Zn, na forma metálica ou oxidado, tem atividade bactericida 

quando associado a filmes de TiO2 sobre superfícies de implantes de 

titânio comercialmente puro (Ti-CP) ou da liga Ti-6Al-4V.  

− Entender, com base na revisão sistemática, os fatores de superfícies que 

afetam a atividade bactericida, de forma a auxiliar no design de um 

biomaterial mais promissor em implantodontia. 

− Obter nanotubos de TiO2 via anodização eletroquímica e incorporar 

nanopartículas de zinco e de prata por fotorredução sobre os nanotubos de 

TiO2; 

− Determinar a energia superficial dos revestimentos e realizar ensaio de 

bioatividade in vitro com SBF; 

− Avaliar a resistência à corrosão através de ensaios eletroquímicos; e 

− Avaliar a capacidade bactericida dos diferentes revestimentos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
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- Capítulo IV - 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para melhor compreensão dos procedimentos experimentais adotados nesta 

dissertação é apresentado um fluxograma na Figura 10.  

 

 
Figura 10: Fluxograma das atividades desenvolvidas.  
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- Subcapítulo 4.1 – 

 

4.1 Revisão Sistemática 

4.1.1 Análise descritiva e estatística da literatura  

 

Esta revisão sistemática foi estruturada com base no guia Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses  (PRISMA checklist)  [81] e nas 

instruções do Peer Review of Electronic Search Strategies  (PRESS) [82]. Um protocolo 

foi elaborado antes de realizar a busca extensiva da literatura, contudo, não foi registrado 

no International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO), pois este 

banco de dados não permite o registro de revisões sistemáticas de estudos in vitro, mas, 

foi registrada no banco aberto de publicações Open Science Framework (OSF) com 

c di o “ dy w”.  sta revisão sistemática foi ela orada para responder a se uinte 

pergunta: A incorporação do Zn em revestimento de TiO2 sobre implantes de titânio inibe 

o crescimento bacteriano in vitro? 

 

 

4.1.1.1 Critérios de Elegibilidade e Estratégias de busca 

 

 A estratégia PICOS utilizada foi:  

 População: bactérias cultivadas in vitro;  

 Intervenção: zinco, tanto na forma metálica (Zn) quanto na forma oxidada 

(ZnO), incorporado a um revestimento de TiO2 sobre Ti-CP e a liga Ti-6Al-4V;  

 Controle: implantes de Ti-CP e da liga Ti-6Al-4V recobertos por TiO2 sem 

incorporação de zinco;  

 Resultado: atividade antibacteriana;  

 Tipo de estudo: experimental in vitro. A revisão incluiu estudos originais e 

estudos experimentais in vitro, sem restrição de idioma, que reportaram atividade 

bactericida de superfícies de TiO2 sobre Ti-CP e Ti-6Al-4V, com e sem a presença de Zn, 

após testes in vitro.  
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 Foram excluídos comentários, revisões históricas, cartas ao editor, ensaios 

clínicos e pré-clínicos, séries, relatos de casos e resumos, além de trabalhos que as 

amostras sejam sistemas particulados, que o Zn esteja associado a outro elemento, que o 

substrato seja composto por materiais a base de titânio que não seja Ti-CP ou Ti-6Al-4V, 

além de artigos que não apresentassem o grupo controle definido como revestimento de 

TiO2 sem Zn e estudos com cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Estudos sem 

dados de média e desvio padrão para os grupos intervenção e controle foram excluídos 

da análise estatística (metanálise). 

A busca bibliográfica foi conduzida em agosto de 2020 e atualizada em 18 de 

junho de 2021, incluindo todos os estudos primários publicados a partir de 1990.  As 

bases de dados pesquisadas foram Science Direct, SCOPUS, Web of Science e PubMed 

utilizando diferentes estratégias de busca (palavras-chave) em cada uma delas para 

aumentar o poder de busca: zinc + bone to contact implant+ titanium + tio2; zinc + thin 

film titânia + implants; zinc + implants + bactericida; zinc + implants + titanium + 

bactericida; zinc + tio2 + implants + biomaterial + bactericida; zinc + tio2 + implants 

+ bactericida; zinc + implants + antibacterial property + titanium.  

Ainda, listas de referência dos estudos incluídos foram pesquisadas manualmente 

a fim de encontrar referências adicionais relevantes, de acordo com os critérios 

estabelecidos. Todos os estudos resultantes das buscas foram inseridos no aplicativo de 

revisão sistemática Rayyan (mobile app 2016, Qatar Computing Research Institute, 

HBKU, Doha, Qatar), para remoção de duplicatas e seleção dos artigos a serem incluídos 

[83]. 

 

 

4.1.1.2 Seleção dos Estudos, Extração de Dados e Risco de Viés  

 

 Após a remoção de duplicatas, os estudos foram selecionados em duas fases. Na 

fase um, por meio de uma avaliação por pares, foram selecionados títulos e resumos para 

identificar estudos elegíveis. Na fase dois, também por avaliação pareada, os estudos 

identificados como potencialmente elegíveis foram submetidos a leitura do texto 

completo. Para medir o grau de concordância entre os dois revisores e, dessa forma, 

estimar o viés de seleção, foi aplicado o teste estatístico Kappa de Cohen (κ) através do 
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software IBM SPSS Statistics for Windows (IBM Corp. Released 2011, Version 20.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.). Foi classificado em concordância pobre (κ < 0,2), leve (0,2 < 

κ < e 0,4), moderada (0,4 < κ < 0,6), substancial (0,6 < κ < 0,8) e quase perfeita (κ > 0,8), 

conforme a escala de Landis & Koch [84]. 

 As principais informações coletadas dos artigos incluídos foram: autores, ano de 

publicação, país de origem, espécie bacteriana e classificação quanto a coloração de 

Gram, métodos de síntese do TiO2 e de incorporação do zinco, presença do grupo controle 

e intervenção, além da metodologia e principais resultados dos ensaios bactericidas e 

conclusões gerais dos estudos. O Risco de Viés (RoB) foi avaliado de acordo com o 

protocolo adaptado de Sarkis-Onofre e colaboradores [85] para revisões sistemáticas de 

estudos in vitro.  

 

 

4.1.1.3 Análise Estatística  

 

 A metanálise foi direcionada para testar a hipótese nula de que o zinco não 

proporciona maior atividade bactericida a implantes de Ti.  

 Os estudos foram analisados a partir dos percentuais de morte bacteriana do meio 

de cultura diluído posto em contato com os grupos controle e intervenção com tempos de 

incubação de até 24 h. Os dados (número de amostras, média, desvio padrão) do grupo 

controle (Ti e suas ligas/revestidos com TiO2 sem Zn) e intervenção (Ti e suas 

ligas/revestidas com TiO2 e Zn) foram incluídos e analisados no modelo de efeitos 

aleatórios quando uma alta heterogeneidade foi detectada (I²>50%). Caso contrário, o 

modelo de efeitos fixos foi o escolhido. A metanálise foi realizada no software Review 

Manager (RevMan) 5.4.1 (Computer program, version 5.4.1, Copenhagen, Denmark: The 

Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2020), com nível de significância 

de 0,05. A força de associação entre variáveis contínuas foi expressa por meio da 

diferença média padronizada (SMD) dos indicadores de efeito.  

 Foram realizadas análises de sensibilidade através dos seguintes subgrupos:  

atividade bactericida dos implantes em bactérias Gram positivas e negativas; atividade 

bactericida de acordo com rota de síntese (anodização/síntese hidrotérmica) e morfologias 

mais frequentes (nanotubos/nanopartículas) para o sistema TiO2/Zn ou TiO2/ZnO; e 
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atividade bactericida dos artigos após a remoção de outliers, definidos pela análise do 

funil plot.  

 Para estudos que avaliaram mais de um tipo de implante de titânio com diferentes 

grupos controle, ou testaram mais de um tipo de bactéria, cada tipo de resultado foi 

considerado de modo independente. Ainda, foi elaborado o funil plot para detecção de 

assimetrias na distribuição dos estudos, para avaliação de viés de publicação pelo 

software Review Manager (RevMan) 5.4.1 (Computer program, version 5.4.1, 

Copenhagen, Denmark: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 

2020). 
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- Subcapítulo 4.2 - 

 

4.2 Análise Experimental  

4.2.1 Preparo das amostras  

 

4.2.1.1 Anodização eletroquímica  

 

 

Amostras de Ti comercialmente puro (Ti-CP), com 11 mm de diâmetro, foram 

submetidas ao processo de anodização. Para isso, uma célula eletroquímica composta por 

2 eletrodos foi utilizada: o Ti-CP atuou como anodo e uma haste de platina como catodo. 

As superfícies das amostras foram previamente lixadas em granulometria de 600 e 1200 

para remoção de possíveis camadas de óxido formadas naturalmente e remoção de 

irregularidades na superfície metálica. Uma fonte de alimentação NetzanschluBgerät- 

PHYWE foi utilizada no processo de anodização. O sistema para a anodização é ilustrado 

na Figura 11. 

 

 
Figura 11: Representação esquemática de uma célula eletroquímica a ser utilizada para execução do 

processo de anodização eletroquímica. O modelo consta de um sistema de termoagitação, um recipiente 

contendo o eletrodo de trabalho e de referência imersos em solução eletrolítica e ligado ao potenciostato. 

 

As condições de ensaio, como tensão aplicada (10 V), tempo de anodização (2 h), 

e natureza do eletrólito (Glicerol/H2O 50/50v/v + 0,54 mol.L-1 NH4F), foram fixadas com 

base nos trabalhos da literatura desenvolvidos por Nascimento et al. (2019) e Chaves et 
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al. (2015) [86,87]. Ao final da anodização, as amostras revestidas com nanotubos de TiO2 

(NTT) foram lavadas com água deionizada e secas em temperatura ambiente. 

 

 

4.2.1.2 Incorporação de nanopartículas de Ag e Zn  

 

Como forma de comparação, foram sintetizadas NP de prata, em razão de seu 

potencial microbiano conforme relatos da literatura [56,88–91], frente às NP de zinco por 

ser um material ainda pouco estudado, mas com capacidade bactericida já citada [92]. A 

incorporação dessas nanopartículas foi realizada através da técnica de fotorredução. Para 

a incorporação de NP de zinco (Zn.NTT) e NP de prata (Ag.NTT) os filmes de TiO2 

foram imersos em soluções dos seus respectivos íons. A concentração padrão utilizada 

para ambos os precursores foi de 2 mol.L-1 de AgNO3 e Zn(NO3)2, respectivamente 

[80,93,94]. O sistema de fotorredução é ilustrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Representação esquemática de um sistema de fotorredução. Primeiramente, as amostras 

anodizadas foram imersas em soluções com os íons de prata e zinco para adsorção e, em seguida, postas 

sob uma câmara escura com radiação UV-A. Ambos os processos tiveram duração de 2 h.  

 

 A imersão foi realizada em béquer com 10 mL de cada solução durante 2 h. Em 

sequência, para remover os íons não adsorvidos, as amostras foram lavadas em água 
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deionizada e secas naturalmente. Ao fim dessa etapa, as amostras foram irradiadas em 

uma câmara escura com uma lâmpada UV-A (BOIT-LUV01) de luz negra (6 W, 365 nm, 

110 V) durante 2 h. Os tempos de imersão e fotorredução foram adotados com base em 

Guo et al. (2014) [93]. As fotorreduções foram realizadas no Laboratório de Corrosão do 

DCEM/UFS. 

 

 

4.2.2 Caracterização dos revestimentos 
 

4.2.2.1 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Para análise de grupos funcionais presentes nos revestimentos foi utilizada a 

técnica de FTIR. Para isso, os espectros de transmissão no infravermelho foram obtidos 

via Reflectância Total Atenuada (ATR) na região de 4000 cm-1 a 750 cm-1, com resolução 

de 32 cm-1 e 32 acumulações. Para isso, foi utilizado o Spectrum Two FTIR da Perkin 

Elmer disponibilizado pelo Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética de 

Sergipe (NEREES). 

 

 

4.2.2.2 Energia Superficial  

 

A determinação da energia superficial por meio do ângulo de contato, que é uma 

boa aproximação da energia superficial total, pode ser determinada pela equação de 

Young, Equação (4), entretanto, tal equação não contempla aspectos superficiais como 

heterogeneidade química e a rugosidade. Uma derivação dessa equação é o modelo 

proposto por Girifalco-Good-Fowkes (GGF), Equação (5), que contém parâmetros 

relacionados à capacidade de interações intermoleculares entre o líquido e a superfície 

sólida, todavia, necessita que seja utilizado um líquido polar e outro apolar [95]. Um 

último modelo geométrico mais recente proposto por Girifalco-Good-Fowkes-Young 

(GGFY), que é apresentado pela Equação (6), pode ser utilizado com apenas uma solução 

de caráter polar ou apolar.  
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                                                 γSL = γSV – γLV -2 * (γSV * γLV)0,5                                (4) 

                                                         γSL = γSV – γLV * cos (θ)                                         (5) 

                                                  γSV  = 0,25 * γLV * [  + cos (θ)]²                                   (6) 

 

Sendo γSV a energia superficial (mJ.m-2), γSL a energia de interface sólido-líquido 

(mJ.m-2), γLV a tensão superficial do líquido (mJ.m-2) e θ o  n ulo formado entre a  ota 

do líquido e a superfície s lida.  ara á ua pura γLV é 72,75 mJ.m-2 a 20 °C [96]. Assim, 

através do ângulo de contato e da energia superficial é possível quantificar a 

molhabilidade de um material, de modo a defini-lo como hidrofílico (θ < 9  °) ou 

hidrof  ico (θ > 90 °) [97].  

Esta análise foi realizada tomando como líquido padrão a água, por ser o primeiro 

composto químico do organismo a adsorver-se sobre a superfície do implante. Um 

esquema do aparato usado para determinar o ângulo de contato das superfícies estudadas 

nesse trabalho é ilustrado na Figura 13. 

 

 
Figura 13: a) Modelo ilustrativo para determinar o ângulo de contato formado entre uma amostra e o líquido 

por meio de um microscópio digital posicionado para capturar a imagem conforme consta em b). 
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Para determinar o ângulo formado entre o líquido e a superfície das amostras foi 

utilizado um Microscópio Digital (Zoom 1600x Câmera 2.0 Mp Usb), e, posteriormente 

as imagens foram tratadas com o software ImageJ para obter os respectivos ângulos das 

amostras de Ti-CP, NTT, Ag.NTT e Zn.NTT. Para aumentar o contraste das imagens, foi 

utilizada a iluminação LED acoplada a câmera e um fundo reflexivo. As imagens foram 

tomadas no tempo t = 0 s para a determinação do ângulo de contato. As análises foram 

conduzidas em triplicatas (n = 3) e seus dados foram expressos como média ± desvio 

padrão, sendo ainda submetidos posteriormente a uma análise de variância de um fator 

(ANOVA) seguido do teste post hoc de Tukey, considerando significância de p < 0,05 

unicaldal. 

 

4.2.2.3 Ensaio de Bioatividade  

 

Uma maneira de prever a bioatividade in vitro consiste em imergir o biomaterial 

a ser analisado num Fluido Corporal Simulado (SBF) e avaliar se há mineralização de 

apatita. Pois, a literatura afirma que esse teste in vitro é uma maneira eficaz de predizer o 

desempenho dos materiais in vivo [98,99], em relação a bioatividade. A SBF foi preparada 

de acordo com a ordem de adição dos reagentes, conforme consta na Tabela 2, e com base 

na ISO 23.317/2005 [100]. 

 

               Tabela 2: Reagentes usados no preparo da SBF, adotada de Kokubo (2006) [101]. 

ORDEM REAGENTE 
CONCENTRAÇÃO 

(mol.L-1) 
PUREZA (%) 

1º NaCl 0,136805 99,5 

2º NaHCO3 0,004201 99,5 

3º KCl 0,002998 99,5 

4º K2HPO4 0,001002 99,0 

5º MgCl2*6H2O 0,0015 98,0 

6º CaCl2 0,002498 95,0 

7º Na2SO4 0,000501 99,0 

8º 1.0 M HCl 39 mL ---- 

9º Tris 0,05 99,0 

10º 1.0 M HCl 0-5 mL ---- 
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As amostras de Ti-CP, NTT, Ag.NTT e Zn.NTT foram imersas em SBF e 

armazenadas em tubos cônicos de polipropileno de 50 mL seguindo a relação A/V para a 

área da amostra e o volume de SBF conforme a ISO 23.317/2005 [100], o que resultou 

em 20,2 mL de solução. A duração dos ensaios foi de 7, 14, 21 e 28 dias, e, ao final de 

cada tempo, as amostras foram lavadas cuidadosamente com água deionizada e secas à 

temperatura ambiente.  

Posteriormente, as amostras foram avaliadas no MEV/EDS para investigar se 

houve a formação de fosfatos de cálcio, com base nas morfologias resultantes. Essa 

análise foi realizada usando o MEV JSM-5700/JEOL (DCEM/UFS), operando com uma 

tensão de aceleração de 10 kV usando sinal de elétrons secundários.  

 

 

4.2.3 Ensaios eletroquímicos  

 

Com o propósito de investigar o comportamento corrosivo das amostras 

produzidas foram realizados ensaios eletroquímicos. Para isto, monitoramento do 

potencial de circuito aberto (PCA), curvas de polarização anódica, e impedância 

eletroquímica foram realizadas utilizando um potenciostato/galvanostato Autolab 320 N 

do Laboratório de Corrosão do DCEM/UFS.  

Os ensaios foram realizados em célula eletroquímica convencional de três 

eletrodos onde o eletrodo de Ag/AgCl foi adotado como eletrodo de referência, um 

eletrodo de platina foi usado como contraeletrodo e as amostras revestidas como eletrodo 

de trabalho. Com foco em simular o comportamento corrosivo frente a condições 

corpóreas, o meio eletrolítico empregado foi o SBF, cuja composição foi apresentada na 

Tabela 2.  

Para o monitoramento do PCA foi adotado um tempo padrão de 3.600 s. As curvas 

de polarização foram obtidas partindo do PCA até 1,5 V. A velocidade de varredura 

aplicada foi de 1 mV.s-1. Por fim, os ensaios de impedância eletroquímica foram 

realizados no PCA, na faixa de frequência de 10.000 Hz até 0,01 Hz, com uma amplitude 

de 10 mV. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicada fazendo uso de uma gaiola 

de Faraday para evitar perturbações por fontes externas de natureza eletromagnética. 
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4.2.4 Ensaio de susceptibilidade antibacteriana 

 

No intuito de analisar o potencial antibacteriano dos revestimentos produzidos, 

que dentre outros aspectos justifica sua aplicação, foi utilizado o método de 

susceptibilidade de disco-difusão em ágar. Para isso, foi utilizada S. aureus, que dentre 

as bactérias citadas anteriormente esta é capaz de formar biofilmes, além de ser comum 

em ambientes hospitalares. Inicialmente, a cepa selecionada foi retirada de uma cultura 

preservada e inserida em tubos de ensaio contendo um meio nutritivo composto de Extrato 

de bife (1 g/L), Extrato de Levedura (2 g/L), Peptona (5 g/L) e NaCl (5 g/L), previamente 

esterilizado em autoclave a 121 º C por 15 min, propenso para o crescimento da cepa. 

Essas suspensões foram cultivadas a 37 ºC por 24 h numa estufa bacteriológica.  

Em sequência, as suspensões foram semeadas com swabs estéreis na superfície de 

meios de cultura contendo ágar. Assim, as amostras de Ti-CP, NTT, Ag.NTT e Zn.NTT 

foram inseridas sobre cada meio de cultura. Estes meios foram posteriormente incubados 

a 37 ºC, e, ao final de 24 e 48 h foram avaliados os halos formados ao redor das amostras. 

Um esquema para a condução dos ensaios é apresentado na Figura 14. 

 
Figura 14: Esquema de condução dos ensaios de susceptibilidade antibacteriana. 

 

 

Estes ensaios foram realizados em triplicata sendo considerado o resultado como 

(média ± desvio padrão). As amostras Ti-CP e Ag.NTT foram adotadas como controle 

negativo e positivo, respectivamente. Estes ensaios foram conduzidos no Laboratório de 

Biotecnologia Industrial (DEQ/UFS). 
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- Capítulo 6 – 

CONCLUSÃO 

 

− Através da revisão sistemática reuniram-se evidências elegíveis que o Zn aumenta 

a atividade bactericida em implantes de titânio com um alto grau de certeza. A 

homogeneidade dos resultados foi obtida através das metanálises de sensibilidade 

com a exclusão de outliers e mediante rota específica: anodização eletroquímica 

para formar nanotubos de TiO2 e síntese hidrotérmica para formar nanopartículas 

de Zn.  

 

− Recomenda-se que trabalhos futuros adotem protocolos bem estruturados de 

estudos in vitro para reduzir o viés e aumentar a homogeneidade e a certeza do 

resultado.  

 

− A solubilização do Zn2+ é apontada como principal via de ação bactericida, porém 

a concentração bactericida ótima ainda não foi definida.  

 

− Por fim, esta revisão mostra a importância, justificada, que os resultados deste 

projeto de Mestrado terão para que futuros ensaios clínicos ou in vivo sejam 

conduzidos com o propósito de compreender ainda mais a abordagem terapêutica 

do Zn em implantes odontológicos de TiO2/Ti-CP ou TiO2/Ti-6Al-4V e em 

minimizar os riscos de infecções para pacientes com implantes dentários. 

 

− Os tratamentos superficiais de anodização eletroquímica e incorporação via 

fotorredução influenciaram nos resultados acerca da molhabilidade. Por exemplo, 

os valores de ângulo de contato para NTT foram reduzidos em 45,5 % em 

comparação com o Ti-CP. Isso mostra que a barreira de óxido apresenta maior 

afinidade química com a água gerando uma energia superficial superior em 

comparação ao titânio puro. No entanto, não houve diferença estatisticamente 

significante para os revestimentos híbridos em relação ao NTT, mas mantiveram 

suas energias superficiais acima do Ti-CP. 
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− A presença do revestimento nanoestruturado de TiO2 permitiu a formação de 

fosfato de cálcio após imersão de até 28 dias, indicando que este material é 

bioativo frente ao Ti-CP, que, por sua vez, é um material bioinerte, pois não 

promoveu a deposição da apatita. Os picos observados na análise de EDS indicam 

que o Ag.NTT não foi tão favorável para a deposição de Ca-P quanto o Zn.NTT 

e NTT. 

 

− Nos ensaios eletroquímicos foi possível observar que as amostras revestidas 

apresentam melhor resistência à corrosão quando comparadas ao Ti- CP. Além 

disso, as curvas de polarização mostram que a presença do Zn e da Ag potencializa 

as propriedades protetoras da camada de TiO2, uma vez que as curvas são 

deslocadas para regiões de menores densidades de corrente. 

 

− Os ensaios de Impedância eletroquímica mostraram que a prata e o zinco 

desempenharam papel importante na melhoria da resistência à corrosão da camada 

de NTT. Esse fato é observado pela redução da capacitância e elevação da 

resistência de polarização nos revestimentos híbridos. Este comportamento é 

observado porque além da camada de óxido de TiO2, que é naturalmente um pobre 

condutor elétrico pela sua natureza cerâmica, os elementos Ag e Zn quando 

liberados na película de TiO2 se passivam formando óxidos ou hidróxidos que 

potencializam o efeito protetor do revestimento. A prata, por ser um metal mais 

nobre que o zinco, eleva ainda mais a resistência à corrosão do material. 

 

− Os ensaios antibacterianos indicam a formação de halos de inibição frente ao S. 

aureus apenas para Ag.NTT e Zn.NTT, o que sugere que as respectivas NP de Ag 

e Zn promovem uma resposta favorável de controle microbiano. Tal resultado 

ainda corrobora com a resposta obtida da revisão sistemática para o revestimento 

híbrido com Zn.  
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- Capítulo 7 – 

TRABALHOS FUTUROS 

 

− Realizar a caracterização das amostras por DRX, com o propósito de atestar as 

fases cristalográficas presentes após a anodização para o TiO2 e para as 

nanopartículas de Ag e Zn. 

 

− Investigar, através de análise de XPS, os estados de oxidação, tanto da camada de 

dióxido de titânio quando das nanopartículas, principalmente após os ensaios de 

polarização, para entender se a melhoria no efeito barreira, gerado para Ag.NTT 

e Zn.NTT, está relacionada à formação de óxidos ou hidróxidos dos respectivos 

metais incorporados. 

 

− Estudar a possível liberação de Ag+ e Zn2+ em SBF durante a realização dos 

ensaios de deposição de Ca-P, e, com isso, realizar um estudo cinético para 

entender o comportamento dessas NP nos primeiros dias de imersão.  

 

− Avaliar a morfologia do TiO2 por FEG e analisar as NP de Ag e Zn por TEM.  

 

− Realizar ensaios de impedância eletroquímica fora do PCA, com 0,8 V de 

potencial, onde os processos eletroquímicos apresentem características peculiares 

e importantes de serem analisadas conforme observado nos ensaios de 

polarização, e, assim, melhor entender o funcionamento resistivo dos 

revestimentos em situações fora do equilíbrio.  
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- IX - 

ANEXOS 

 
Tabela A1 - Artigos excluídos após a leitura completa, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

Estudo Razão de exclusão 

Du et al. (2018) [192] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Hu et al. (2012) [61] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Huang et al. (2014) [193] Incompatibilidade com a edição da revista (ano, volume, página) 

Jin et al. (2014) [194] O TiO2 não é produzido intencionalmente via síntese 

Kranz et al. (2019) [195] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Lin et al. (2021) [196] O TiO2 é incorporado por Zn e quitosana 

Liu et al. (2015) [197] 
O grupo controle não fornece dados para avaliar o desfecho perante os grupos 

de intervenção 

Lv et al. (2020) [198] O TiO2 é incorporado por Zn e EDTA 

Roguska et al. (2014) [199] Este estudo não realizou nenhum ensaio bactericida 

Roknian et al. (2018) [200] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Shen et al. (2014) [201] O TiO2 é incorporado por Zn e Fosfato Tri-cálcico (TCP) 

Tsai et al. (2013) [202] A presença do zinco altera a composição química do TiO2 

Zhao et al. (2013) [203] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Zhang et al. (2016) [204] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Zhang et al. (2017) [205] O TiO2 é incorporado por Zn e Sr 

Zhang et al. (2018) [206] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 

Zhang et al. (2019) [207] O revestimento do titânio não é TiO2 puro 
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Tabela A2. Características dos estudos incluídos. 
Autor 

 (país) 

Bactéria 

(Coloração de Gram) 

Métodos de síntese Grupo de estudos 

n [Precursor] 

Teste antibacteriano   

Principais conclusões TiO2 zinco/ZnO Tipo (t) Principais resultados 

Cheng et al 

[105] 

(China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

E. coli 

(Gram-negativo) 

Hidrotérmica Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/zinco (0,025M) 

G2 (n=3): 

TiO2/zinco (0,05M) 

G3 (n=3): 

TiO2/zinco (0.1M) 

G4 (n=3): 

TiO2/zinco (0,2M) 

(ZnC4H6O4; MNI) 

Diluição de 

caldo 

(24h) 

O efeito antibacteriano foi 

maior à medida que o teor 

de zinco aumentava. 

A atividade bactericida foi 

notável no grupo G1 

contra a bactéria 

S. aureus, enquanto o 

efeito na bactéria 

E. coli foi mais evidente 

com maiores 

concentrações (grupo 

G4). A atividade 

bactericida foi mais 

expressiva na bactéria 

S. aureus. O grupo G1 

com bactérias E. coli não 

apresentou diferença 

estatisticamente 

significante (p> 0,05) 

quando comparado ao G0. 

Os benefícios da 

incorporação de zinco 

nos revestimentos 

TiO2 dependem do 

tempo de exposição e 

do conteúdo Zn. 

Elizabeth et al 

[106] 

(Índia) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Anodização / 

Hidrotérmica 

Imersão G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/TiO2 (nanotubo) 

Ti-CP/TiO2 (nanoleaf) 

Diluição de 

caldo 

(24h) 

O efeito antibacteriano de 

ZnO incorporado em 

nanotubos TiO2 era 

claramente mais evidente 

do que o das nanofolhas 

TiO2. A propriedade 

antibacteriana de 

As propriedades 

biológicas e 

antibacterianas 

dependem da 

morfologia dos 

revestimentos TiO2 e 

dos diferentes 
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G1 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanotubo – 

375μM) 

G2 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanotubo – 

750μM) 

G3 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanotubo – 

1.125mM) 

G4 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanotubo – 

1,5mM) 

G5 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanoleaf – 

375μM) 

G6 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanoleaf – 

750μM) 

G7 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanoleaf – 

1.125mM) 

nanotubos melhorou junto 

com o aumento da 

concentração de ZnO. Os 

grupos G3 e G4 

apresentaram atividade 

bactericida acima de 50 %. 

O grupo nanotubular 

TiO2 apresentou diferença 

estatisticamente 

significativa (p< 0,05) em 

relação ao controle. O 

grupo de nanoleaf 

TiO2 não apresentou 

diferença estatisticamente 

significante  (p> 0,05). 

  

conteúdos ZnO 

incorporados nos 

revestimentos. A ação 

bactericida está 

diretamente relacionada 

à concentração de ZnO 

incorporada em 

nanotubos e 

nanocamadas. 
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G8 (n=3): 

TiO2/ZnO (nanoleaf –

1.5mM) 

(ZnC4H6O4; Sigma-

Aldrich) 

Gunputh et al 

[102] 

(Reino Unido) 

S. aureus 

(Gram-negativo) 

Anodização Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=6): 

Ti-6Al-4V/TiO2 

G1 (n=6): 

TiO2/ZnO (75mM) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

Live/Dead 

(24h) 

A incorporação de ZnO no 

revestimento TiO2 mostrou 

atividade bactericida 

significativa, causando a 

morte de aproximadamente 

80 % das bactérias ,   (p< 

0,05). 

Os revestimentos 

TiO2 incorporados ao 

ZnO mostraram 

estabilidade ao longo de 

24 horas no meio 

simulado de fluido 

corporal (SBF), 

mostrando uma 

liberação 

Zn2+ sustentada e 

benéfica favorecendo a 

atividade bactericida. 

Huo et al 

[107] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Anodização Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/TiO2 (10V) 

Ti-CP/TiO2 (40V) 

  

G1 (n=3): 

TiO2/Zn (10V/1h) 

G2 (n=3): 

Contagem 

viável de 

bactérias 

aderentes 

(24h) 

A atividade bactericida dos 

revestimentos 

TiO2 incorporados com 

zinco é favorecida quando 

o diâmetro dos nanotubos 

o e o teor de zinco são 

aumentados. Os grupos G4 

e G2 apresentaram 

atividade bactericida acima 

de 97% e 81%, 

respectivamente. O efeito 

g1antibacteriano do grupo 

foi 30% maior que o grupo 

A incorporação de 

zinco em revestimentos 

TiO2 apresenta efeitos 

antibacterianos 

satisfatórios, além de 

favorecer a adsorção de 

proteínas e induzir a 

diferenciação 

osteogênica, 

especialmente amostras 

G4, que apresentam um 

diâmetro maior de 

nanotubos e um maior 

teor de zinco. 
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TiO2/Zn (10V/3h) 

G3 (n=3): 

TiO2/Zn (40V/1h) 

G4 (n=3): 

TiO2/Zn (40V/3h) 

(0,1M) 

(ZnC4H6O4; MNI) 

G0 (menos de 20% da 

morte celular de bactérias), 

Houve diferença 

estatisticamente 

significante  (p< 0,05) 

entre os grupos. 

Li et al 

[108] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Anodização Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=4): 

Ti-CP/TiO2 

G1 (n=4): 

TiO2/zinco (1h) 

G2 (n=4): 

TiO2/zinco (3h) 

(0,1 M) 

(ZnC4H6O4; MNI) 

Contagem 

viável de 

bactérias 

aderentes 

(24h) 

O efeito antibacteriano do 

zinco incorporado no 

revestimento TiO2 foi 

maior nas amostras 

submetidas a um tempo de 

tratamento hidrotérmico 

mais longo devido aos 

níveis mais elevados de 

Zn2+ e sua taxa de 

liberação no meio. 

Os grupos G1 e G2 

apresentaram taxa de 

mortalidade bacteriana 

superior a 50%, enquanto 

o grupo G0 apresentou 

uma taxa de 

20%. Verificou-se 

diferença estatisticamente 

significativa  (p< 0,01) 

entre os grupos. 

A adição de zinco em 

revestimentos 

TiO2 melhorou a 

osseointegração, de 

acordo com ensaios in 

vitro e in vivo, além de 

conferir um efeito 

bactericida mais 

elevado. O tempo de 

tratamento hidrotérmico 

afeta o teor embutido de 

zinco e, 

consequentemente, as 

propriedades biológicas 

e antibacterianas. 
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Li et al 

[109] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Anodização Sol-gel G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/ZnO 

(ZnC4H6O4; MNI) 

Contato direto 

(24h) 

A presença de ZnO em 

revestimentos TiO2 reduziu 

significativamente a 

quantidade de colônias 

bacterianas. 

Revestimentos 

TiO2 com a adição de 

ZnO têm propriedades 

antibacterianas 

aprimoradas. 

Liu et al. [110] 

(China) 

  

S. mutans 

(Gram-positivo) 

P. gingivalis 

(Gram-negativo) 

Anodização Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/ZnO (5mM) 

G2 (n=3): 

TiO2/ZnO (15mM) 

G3 (n=3): 

TiO2/ZnO (30mM) 

G4 (n=3): 

TiO2/ZnO (75mM) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

Contato direto 

(24h) 

A incorporação de ZnO em 

revestimentos 

TiO2 reduziu o número de 

bactérias, com um efeito 

mais expressivo à medida 

que o teor de zinco 

aumentava. A atividade 

antibacteriana foi inferior a 

50% para o grupo G3 

contra a bactéria P. 

gingivalis. Outros grupos, 

com exceção do G0, 

apresentaram atividade 

bactericida acima de 50% 

tanto para S. mutans 

quanto para P. gingivalis. 

Houve diferença 

estatisticamente 

significante  (p< 0,05) 

entre os grupos. 

O tamanho e a 

quantidade de 

nanopartículas ZnO 

incorporadas em 

revestimentos 

TiO2 influenciaram 

propriedades biológicas 

e antibacterianas. A 

concentração de 15 mM 

de nitrato de zinco 

apresentou uma 

atividade bactericida 

satisfatória, mantendo a 

taxa de proliferação de 

células-tronco, 

juntamente com uma 

liberação lenta e 

constante de íons Zn2+. 
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Liu et al 

[111] (China) 

S. mutans 

(Gram-positivo) 

P. gingivalis 

(Gram-negativo) 

Anodização Hidrotérmica G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/ZnO (5mM) 

G2 (n=3): 

TiO2/ZnO (15mM) 

G3 (n=3): 

TiO2/ZnO (30mM) 

G4 (n=3): 

TiO2/ZnO (75mM) 

(Zn(NO3); MNI) 

Contato 

Direto 

(24h) 

A ação antibacteriana 

do revestimento 

TiO2 incorporada ao ZnO é 

melhorada juntamente com 

o aumento do conteúdo 

Zn. O grupo G4 

apresentou maior efeito 

antibacteriano. 

Os revestimentos 

TiO2 incorporados ao 

ZnO são eficazes em 

relação à atividade 

bactericida. 

Pang et al 

[112] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

E. coli 

(Gram-negativo) 

Hidrotérmica Hidrotérmica G0 (grupo controle) 

(n=5): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=5): 

TiO2/Zn (50 °C) 

G2 (n=5): 

TiO2/Zn (70 ºC) 

Diluição de 

caldo 

(24h) 

A atividade bactericida dos 

revestimentos TiO2 é 

influenciada pela 

temperatura da síntese de 

ZnO. A adição de ZnO 

proporcionou taxas de 

mortalidade bacteriana em 

torno de 90% (G1), 80% 

(G2) e 70% (G3) contra o 

E. coli. Foram observadas 

taxas de mortalidade 

bacteriana mais acentuadas 

contra S. aureus, 

Propriedades 

antibacterianas, 

proliferação de células 

osteoblásticas e 

expressão de fosfattase 

alcalina são 

influenciadas pelo 

diâmetro das 

nanopartículas ZnO 

incorporadas aos 

revestimentos TiO2 . A 

temperatura da síntese 

de 50ºC proporcionou 
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G3 (n=5): 

TiO2/Zn (90 ºC) 

(35mM) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

  

aproximadamente 100% 

(G1), 90% (G2) e 80% 

(G3). Para o grupo G0, a 

atividade bactericida foi 

inferior a 60%. Houve 

diferença estatisticamente 

significante  (p< 0,05) 

entre os grupos. 

nanopartículas menores, 

beneficiando as 

propriedades biológicas 

e antibacterianas. 

Petrini et al 

[104] (Itália) 

  

S. mutans35176 

(Gram-positivo) 

S. mutans39032 

(Gram-positivo) 

S. sanguis17826 

(Gram-positivo) 

S. sanguis4892 

(Gram-positivo) 

S. salivarius 

(Gram-positivo) 

Anodização Imersão G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/TiO2 (anatase) 

Ti-CP/TiO2 (anatase + 

rutile) 

G1 (n=3): 

TiO2/zinco (anatase) 

G2 (n=3): 

TiO2/zinco (anatase + 

rutile) 

(0,4M) 

(ZnCl2; MNI) 

Contagem 

Total Viável 

(12h) 

A presença de zinco nos 

revestimentos 

TiO2 proporcionou uma 

redução significativa na 

viabilidade das cinco cepas 

de bactérias orais, com 

uma taxa de viabilidade 

entre 20% e 25% para os 

grupos G1 e G2. A 

viabilidade do grupo G0 

(anatase ou anatase + 

rutile) estava entre 45% e 

55%. Houve diferença 

estatisticamente 

significativa (p< 0,05) 

entre os grupos G0, G1 e 

G2. A ação bactericida de 

Zn entre as cinco cepas de 

bactérias não apresentou 

diferença estatística  (p> 

0,05). 

As propriedades 

antibacterianas foram 

influenciadas pelas 

estruturas cristalinas do 

TiO2. Os revestimentos 

com predominância da 

fase anatase após o 

tratamento UV 

apresentaram maior teor 

de Zn, resultando em 

uma maior ação 

bactericida. 

Roguska et al 

[113]  (polônia

) 

S. epidermidis 

(Gram-positivo) 

Anodização Eletrodeposição G0 (grupo controle) 

(n=5): 

Live/Dead Os nanotubos TiO2 obtidos 

a 20V apresentaram a 

menor quantidade de 

bactérias aderidas à 

As propriedades 

antibacterianas dos 

revestimentos 

TiO2 incorporados com 
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Ti-CP/TiO2 (20V) e 

(30V) 

  

G1 (n=5): 

TiO2/ZnO (20V/1min) 

G2 (n=5): 

TiO2/ZnO (20V/3min) 

G3 (n=5): 

TiO2/ZnO (20V/5min) 

G4 (n=5): 

TiO2/ZnO (30V/1min) 

G5 (n=5): 

TiO2/ZnO (30V/3min) 

G6 (n=5): 

TiO2/ZnO (30V/5min) 

(5mM) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

superfície (~3700 

bactérias/mm2) em 

comparação com 147.000 

bactérias/mm² observadas 

no grupo G0 (20V). Os 

nanotubos TiO2 obtidos a 

30V apresentaram a menor 

quantidade de bactérias 

aderidas (14000 

bactérias/mm²) contra 

196000 no grupo G0 

(30V). Em geral, os 

revestimentos TiO2 obtidos 

a 20V apresentaram menor 

quantidade de bactérias 

vivas aderidas. Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

ZnO são influenciadas 

pelo diâmetro dos 

nanotubos TiO2 e tempo 

de deposição das 

nanopartículas 

ZnO. Nanotubos com 

diâmetros maiores 

favorecem a adesão de 

células eucarióticas e 

bacterianas. O tempo de 

deposição de 3 min 

proporcionou um efeito 

bactericida maior 

devido à redução do 

tamanho das 

nanopartículas e melhor 

homogeneidade. 
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Roguska et al 

[114]  (polônia

) 

S. epidermidis 

(Gram-positivo) 

Anodização Eletrodeposição G0 (grupo de controle) 

(n=10): 

Ti-CP/TiO2 (20V) 

G1 (n=10): 

TiO2/zinco 

(5mM/1min) 

G2 (n=10): 

TiO2/zinco 

(5mM/3min) 

G3 (n=10): 

TiO2/zinco 

(5mM/5min) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

Live/Dead 

(1,5h) 

O revestimento 

TiO2 incorporado ao ZnO 

com tempo de síntese de 

3min (G2), apresentou a 

melhor ação bactericida 

com 3216 bactérias 

vivas/mm² em comparação 

com as 149.000 bactérias 

vivas/mm² e 32.860 

bactérias vivas/mm² 

identificadas nos grupos 

G0 e G1, 

respectivamente. Com um 

tempo de síntese de 5min 

(G3), a adesão bacteriana 

na superfície aumentou 

para 60.625 bactérias 

vivas/mm². Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

O tempo de síntese znO 

em revestimentos 

TiO2 afeta a ação 

antibacteriana. Tempos 

mais longos de síntese 

promovem camadas 

mais grossas e 

heterogêneas que 

afetam a solubilidade e 

liberação de íons 

Zn2+ no meio. Como 

consequência, há uma 

redução da atividade 

bactericida. 

Roguska et al 

[115]  (polônia

) 

S. mutans (Gram-

positivo) 

Anodização Sputtering 

  

G0 (grupo de 

controle): 

Ti-CP/tio2 

G1(n=10): 

(5%de zinco) 

(zinco metalico; MNI) 

Live/Dead A incorporação de 5% em 

peso de nanopartículas 

metálicas de zinco no 

revestimento TiO2 resultou 

em menos adesão 

bacteriana em comparação 

com o revestimento 

TiO2 sem zinco. Os 

resultados mostraram 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

As propriedades 

antibacterianas são 

melhoradas com a 

adição de 

nanopartículas 

metálicas de zinco 

sobre revestimentos 

TiO2, promovendo 

menor adesão e maior 

taxa de mortalidade 

bacteriana. 
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Shao et al 

[116] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

P. gingivalis 

(Gram-negativo) 

A. actinomycestemcomita

ns 

(Gram-negativo) 

Tratamento 

alcalino 

Imersão G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/Zn 

(10mM) 

(ZnSO4; MNI) 

Contagem 

viável de 

bactérias 

aderentes 

(24h) 

A presença de zinco nos 

revestimentos TiO2 (G1), 

mostrou uma taxa de 

mortalidade bacteriana 

acima de 50% para as três 

cepas de bactérias. Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

O revestimento 

TiO2 incorporado ao Zn 

mostrou liberação 

contínua de íons, 

beneficiando a adesão, 

proliferação e 

diferenciação das 

células osteogênicas, 

além de promover a 

atividade 

antibacteriana. 

Simi et al 

[117] (Índia) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

E. coli 

(Gram-negativo) 

Anodização Imersão G0 (grupo de controle) 

(n=desinformado) 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=não informado) 

TiO2/ZnO (0.5M) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

Halo de disco 

de difusão 

(24h) 

A adição de zinco no 

revestimento TiO2 inibiu o 

crescimento bacteriano. 

Os revestimentos 

TiO2 apresentaram 

propriedades 

antibacterianas, 

bioatividade e 

resistência à corrosão, 

promovidas pela 

incorporação do zinco. 

Vijayalakshmi 

et al 

[103] (Índia) 

  

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Eletroforético Eletroforético G0 (grupo de controle) 

(n=desinformado) 

Ti-6Al-4V/TiO2 

  

G1 (n=não informado) 

TiO2/ZnO (0.5M) 

Halo de disco 

de difusão 

(-) 

O revestimento 

TiO2 incorporado ao ZnO 

mostrou uma zona de 

inibição bacteriana 

notável. 

A incorporação do ZnO 

no revestimento 

TiO2 favorece as 

propriedades 

anticorrosão da luliga 

Ti-6Al-4V, além do 

aumento das 

propriedades 

antibacterianas. 
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(Zn(NO3)2; MNI) 

Wu et al 

[118] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

E. coli 

(Gram-negativo) 

Anodização Deposição da 

camada atômica 

(ALD) 

G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2 /10 ciclos de 

zinco 

G2 (n=3): 

TiO2 /30 ciclos de 

zinco 

G3 (n=3): 

TiO2 /50 ciclos de 

zinco 

(Zn(C2H5)2; MNI) 

  

Live/Dead 

(24h) 

A ação bactericida torna-se 

mais acentuada à medida 

que o número de ciclos de 

deposição de zinco em 

TiO2 aumenta. O grupo G3 

apresentou a maior taxa de 

bactérias mortas, acima de 

96% tanto para S. aureus 

quanto para E. coli. Os 

grupos G1 e G2 

apresentaram ação 

bactericida acima de 60% 

e 80%, 

respectivamente. Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

A deposição znO em 

revestimentos 

TiO2 exibe distintas 

propriedades 

antibacterianas e 

biológicas. O aumento 

gradual não favorece a 

proliferação e 

diferenciação das 

células osteoblásticas 

da mesma forma que 

beneficia as 

propriedades 

antibacterianas. 

Yao et al 

[119] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Anodização Eletrodeposição G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/ZnO 

Densidade de 

Bactérias  

(24h) 

A presença de 

nanopartículas ZnO com 

diferentes morfologias e 

conteúdo em 

revestimentos TiO2 exibiu 

efeito antibacteriano. O 

Grupo G3 apresentou 

maior efeito com taxa de 

mortalidade de 99,3% 

devido à maior quantidade 

A incorporação de ZnO 

em revestimentos 

TiO2 melhorou a 

eficácia bactericida. A 

ação znO em bactérias e 

células inflamatórias é 

influenciada pela 

liberação de íons 

Zn2+, que por sua vez é 

controlado tanto pelo 
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(5mM/5min) 

G2 (n=3): 

TiO2/ZnO 

(5mM/20min) 

G3 (n=3): 

TiO2/ZnO 

(1mM/100min) 

(Zn(NO3)2; MNI) 

de zinco e à presença de 

nanopartículas 

regulares. Os grupos G2 e 

G3 apresentaram taxa 

bactericida de 98,5% e 

90,4%, 

respectivamente. Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

teor de zinco quanto 

pela morfologia das 

nanopartículas. 

Zhao et al 

[120] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

E. coli 

(Gram-negativo) 

Pulverização 

plasmática 

Implantação de 

íons de imersão 

plasmática 

 (pIII) 

G0 (grupo de controle) 

(n=3): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=3): 

TiO2/zinco (30min) 

G2 (n=3): 

TiO2/zinco (90min) 

G3 (n=3): 

TiO2/zinco (120min) 

(zinco metalico; MNI) 

Contagem de 

bactérias 

ativas 

(24h) 

A adição de zinco nos 

revestimentos 

TiO2 promoveu um efeito 

antibacteriano mais 

pronunciado contra S. 

aureus, com uma taxa de 

mortalidade acima de 

65%. O grupo G2 

apresentou a maior taxa de 

mortalidade, de 93,4%. A 

ação bactericida da ZN 

contra e. coli apresentou 

taxa máxima de 

mortalidade de 42,5% 

(G3), seguida por 31,2%, 

25,6% e 24,2% para os 

grupos G2, G1 e G0, 

respectivamente. Houve 

diferença estatística 

significativa (p< 0,05) 

Os revestimentos 

TiO2 incorporados com 

diferentes conteúdos Zn 

apresentaram 

propriedades 

antibacterianas 

satisfatórias, liberando 

mais íons Zn2+ à 

medida que o tempo de 

incorporação no 

revestimento 

aumentava. 

No entanto, a adição de 

zinco via PIII 

promoveu a formação 

de uma fina película de 

ZnO, tornando os 



Anexos | 138 

 

entre os grupos para 

bactérias S. aureus. Não 

houve diferença 

estatisticamente 

significativa (p> 0,05) 

entre os grupos G0, G1 e 

G2 para bactérias E. coli. 

revestimentos 

TiO2 hidrofóbicos. 

Zhao et al 

[121] (China) 

S. aureus 

(Gram-positivo) 

Plasma 

Pulverização 

Plasma 

Pulverização 

G0 (grupo de controle) 

(n=4): 

Ti-CP/tio2 

G1 (n=4): 

TiO2/10% ZnO 

G2 (n=4): 

TiO2/20% ZnO 

G3 (n=4): 

TiO2/30% ZnO 

(ZnO; Xangai 

Lingfeng Química) 

Contagem de 

bactérias 

ativas 

(24h) 

A incorporação do ZnO 

aumentou a atividade 

antibacteriana dos 

revestimentos TiO2 e a 

ação bactericida dependia 

do conteúdo ZnO, com 

taxa de mortalidade de 

50,6%, 81,3%, 89,9% e 

58,1% para os grupos G0, 

G1, G2 e G3, 

respectivamente. Houve 

diferença estatisticamente 

significante (p< 0,05) entre 

os grupos. 

A adição de ZnO em 

revestimentos 

TiO2 melhorou a 

rugosidade e resistência 

à corrosão quando 

comparada com 

amostras sem 

ZnO. Além disso, a 

presença de ZnO 

induziu maior 

bioatividade do 

TiO2, juntamente com 

efeitos antibacterianos 

satisfatórios. 

N.: número de amostras 

t: tempo de incubação 

MNI: Fabricante não informado 
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Figura A1: Micrografias para as amostras de Ti-CP (A), NTT (B), Ag.NTT (C) e Zn.NTT (D) após imersão 

em SBF a 37 ºC por 14 dias. 

 

 

 
Figura A2: Micrografias para as amostras de Ti-CP (A), NTT (B), Ag.NTT (C) e Zn.NTT (D) após imersão 

em SBF a 37 ºC por 21 dias. 

 

      

      

      

      


