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Tratamento com qualidade 
Método desenvolvido na 
Unesp garante implantes 
dentários mais eficientes 

U m processo inédito para trata
mento da superfície do titânio 

que serve de matéria-prima para im
plantes dentários ganhou inovações 
importantes no Instituto de Química 
(IQ) da Universidade Estadual Pau
lista (Unesp) no campus de 
Araraquara. A nova técnica, 
mantida em segredo por es
tar em fase de patenteamen
to, garante uma melhor in
tegração entre o implante e 
o osso. Ela vai permitir aos 
fabricantes dos pinos que 
sustentam o dente implanta
do um adicional de qualida
de nos seus produtos. 

Sob a coordenação do 
professor Antônio Carlos 

ção de ossos, há pelo menos 20 anos. 
Para aprofundar o conhecimento 
desse material na área odontológica, 
Guastaldi teve como base o projeto 
de auxílio à pesquisa financiado pela 
FAPESP Estudo das Propriedades Me
cânicas e de Corrosão do Titânio e das 
suas Ligas Aplicadas como Biomateri
al e a colaboração de vários projetos 
de mestrado e doutorado. 

As pesquisas partem da princi
pal característica do titânio, que é 
ser um material muito reativo em 
presença de oxigénio e portanto ca-

O grande desafio dos pesquisado
res da Unesp-Araraquara é desenvol
ver um processo que permita a alte
ração das características da camada 
oxidada. O objetivo é ter uma respos
ta mais adequada dos implantes e das 
próteses aos requisitos essenciais 
para um bom uso como biomaterial: 
ser biocompatível e biofuncional, ter 
bioadesão e preço compatível com a 
realidade brasileira. 

Ligação sintética - "A nossa preocu
pação é promover uma mudança na 
superfície do titânio tornando-o 
um suporte apropriado, com área 
específica para se depositar a hidro
xiapatita, um material sintético se
melhante à parte inorgânica do 
osso, que faz a ligação entre o im-

Guastaldi, as pesquisas co- Pino de titânio aumentado 35 vezes Detalhe do pino ainda sem revestimento 
meçaram há quatro anos, 
acompanhando o desen
volvimento do uso do titâ
nio como biomaterial. Para 
Guastaldi, o biomaterial é 
definido como qualquer 
substância ou combinação 
de substâncias que não se
jam drogas ou fármacos, de 
origem natural ou sintética. 
Eles são usados por qual
quer período de tempo, co-
mo parte ou sistema com- Implante revestido com hidroxiapatita Detalhe do implante aumentado 2 mil vezes 
pleto, na substituição de 
tecidos, órgãos ou funções do corpo. 
Para que a coexistência não desen
cadeie reações adversas ou incontro
láveis nos sistemas biológicos, o ma
terial estranho ao corpo humano 
deve ser biocompatível. 

O titânio já é usado como bio
material na ortopedia, na substitui-
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paz de oxidar-se rapidamente. Com 
isso, na superfície do metal forma
se um óxido, com grande estabili
dade termodinâmica, que dificulta 
as reações químicas posteriores. 
Mesmo assim o titânio é usado com 
sucesso para aplicação como bio
material. 

plante e o osso, fenômeno este de
nominado osseointegração", explica 
Guastaldi. 

"As nossas pesquisas direcio
nam-se por um caminho completa
mente diferente do que é realizado 
no resto do mundo", diz ele, acres
centando apenas que o segredo da 



técnica está em promover mutações 
sutis na superfície do titânio. 

Mesmo as soluções mais moder
nas têm limitações. ''A olho nu, os 
implantes dentários parecem perfei
tos': diz Guastaldi. "Mas quando sub
metidos aos sistemas eletrónicos de 
análise, como a microscopia eletróni
ca de varredura com ampliações de 
35 a 10 mil vezes, constatam-se im
perfeições na superfície dos materiais 
utilizados que poderão comprometer 
a tão desejada osseointegração." 

Uma das conseqüências é a aber
tura de frestas milimétricas nas peças 
implantadas. Nessas frestas, as subs
tâncias existentes na saliva favorecem 
o crescimento de uma placa bacteria
na, responsável pela corrosão indu
zida por microrganismos, compro
metendo dessa forma o desempenho 
do biomaterial implantado. 

Para dar conta desses desafios 
necessita-se do conhecimento de 
química básica e química de mate
riais. Com essas preocupações e ne
cessidades, Guastaldi formou uma 
equipe, chamada de Grupo de Bio
materiais, que inclui químicos, den
tistas, farmacêuticos, engenheiros de 
materiais e matemáticos. 

Estudo pioneiro - O primeiro estudo 
de titânio no Grupo de Biomateriais 
foi do químico Ivan Ramires com 
sua tese de doutorado Estudo dos 
Mecanismos de Corrosão Empregan
do-se Espectroscopia de Impedância 
Eletroquímica dos Biomateriais: Ti
tânio e Ligas Metálicas à Base de Ti
tânio, que teve bolsa da FAPESP. Ele 

O PROJETO 

Estudo das Propriedades Mecânicas e 
de Corrosão do Titânio e das suas 
Ligas Aplicadas como Biomaterial 

MODALIDADE 

Auxílio a projeto de pesquisa 

COORDENADOR 

ANTÓNIO CARLOS GUASTALDI- Instituto 
de Química da Unesp-Araraquara 

INVESTIMENTO 

R$ 1 3.1 73,27 e US$ 34.475,00 

Guastaldi: superfície inovadora 

investiga, com o auxílio do matemá
tico Jorge Capela, os mecanismos de 
corrosão e os tipos de filmes for
mados na superfície do material, 
quando estes estão em contato com 
meios que simulam a agressividade 
da saliva. 

A química Luci Cristina de Oli
veira estuda em sua tese de douto
rado Modificação da Superfície do 
Titânio e da Liga Ti-6Al-4V para Im
plantes Dentários, também com bol
sa da FAPESP, a modificação da su
perfície dos materiais, com posterior 
incorporação de fosfato de cálcio 
que pode formar a hidroxiapatita, 
responsável pela osseointegração. 

Técnica de plasma - Outro químico, 
Anselmo Colombo de Alencar, ini
ciou em 1998 seu doutoramento 
com o tema Estudo das Modificaçõ
es na Superfície do Ti c.p. - Titânio 
Comercialmente Puro e da Liga Ti-
6Al-4V Usados como Biomateriais 
Utilizando-se Deposição por Plas
ma Spray, com bolsa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Ci
entífico e Tecnológico (CNPq). Ele 
utilizou a técnica de plasma spray 
que é uma das formas usadas para o 
recobrimento de implantes metáli
cos com gases ionizados por meio 
de aspersão térmica. 

Nessa técnica, o pó do metal que 
se deseja depositar no material a ser 
tratado é aspergido junto com uma 
chama de plasma (o quarto estado 
da matéria) por meio de uma pisto
la de alta temperatura e impulsiona
do pelo gás argónio que é inerte. As
sim, o pó metálico é direcionado e 
fundido na superfície do titânio. O 
resultado é aumento da durabilida
de do revestimento e a melhora da 
biocompatibilidade. 

O problema, em todos os casos, é 
a instabilidade ou a pouca longevi
dade do processo de aderência dos 
depósitos de metal. "Com isso", ex
plica ele, "as peças do implante e os 
depósitos apresentam propriedades 
mecânicas diferentes e conseqüente
mente trabalham com módulos de 
elasticidade diferentes: ou seja, em 
vez de atuarem em movimento har
mónico, reagem de modo antagóni
co durante os movimentos de mas
tigação, levando o implante ao 
o " msucesso. 

Interesse empresarial - A equipe de 
Guastaldi espera finalizar os testes 
dos novos implantes de titânio ao 
longo deste semestre. "Pode ser que 
demore até mais, mas vamos tomar 
todos os cuidados para que a desco
berta tenha aplicação prática de for
ma rápida", diz. 

Guastaldi informa também que 
a empresa brasileira Conexão Siste
mas de Prótese, fabricante de mate
rial para implantes dentários, está 
interagindo com o Grupo de Bio
materiais e tem grande interesse nos 
resultados comentados pelos pes
quisadores. Depois de ter o método 
completamente testado e a patente 
registrada no Brasil e em outros 
países, processo que terá o apoio da 
FAPESP, os pesquisadores da Unesp 
devem negociar o repasse da tecno
logia para a Conexão. A empresa 
tem grande interesse em fabricar pe
ças para implantes que proporcio
nem maior segurança e qualidade. 
Se tudo der certo, novos pinos den
tários estarão no mercado odonto
lógico em 2002. • 
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