
Resumo  

O recurso a implantes e próteses constitui uma prática clínica corrente para a reparação ou 

substituição de ossos e dentes. Os biomateriais usados nestes dispositivos biomédicos têm 

necessariamente que ser biocompatíveis, assegurando a função biológica das partes que 

substituem e além disso, promovendo estímulos para que ocorra osteocondução e 

osteointregação. Enquanto alguns mecanismos biológicos associados ao estímulo de factores 

activadores da diferenciação celular continuam ainda sob alguma obscuridade, a experiência 

acumulada de longos anos de aplicação de próteses e implantes, permitiu concluir que a 

melhor solução técnica para a construção deste tipo de dispositivos consiste no revestimento 

de um material resistente (usualmente titânio ou suas ligas) às elevadas cargas mecânicas a 

que, na grande maioria das situações, os ossos estão sujeitos, com materiais cerâmicos como 

sejam a hidroxiapatite, biovidros ou associação deste materiais. Actualmente, a melhor solução 

comercialmente disponível, consiste na aplicação do revestimento cerâmico pela técnica de 

plasma spray. Contudo, o sucesso clínico da reabilitação esperado pela colocação de deste 

tipo de implantes revestidos por plasma-spray, surge comprometido, originando reacções 

inflamatórias agudas e, por vezes, obrigando até a nova cirurgia para substituição do implante. 

Estas situações de insucesso são, na maior parte das vezes, devidas à degradação da 

composição química do revestimento cerâmico e da sua aderência ao substrato metálico.  

A aplicação da técnica de revestimento por PLD (pulsed laser deposition) a dispositivos 

biomédicos está presentemente ainda na fase de experimentação in vitro mas, estudos já 

efectuados, indiciam que poderá representar uma solução possível para a resolução das 

dificuldades referidas uma vez que os revestimentos assim obtidos são filmes extremamente 

finos (da ordem de 10 µ m), com uma topografia superficial regular, excelente aderência, 

quimicamente mais estáveis e com uma rugosidade muito inferior à dos filmes obtidos por 

plasma-spray.  

Por outro lado, reconhece-se actualmente que a hidroxiapatite, embora quimicamente muito 

semelhante à matriz extra-celular do tecido ósseo, apresenta bioactividade limitada, 

principalmente devido à sua quase total insolubilidade no meio fisiológico. Assim, vários 

estudos experimentais demonstraram as vantagens da associação da hidroxiapatite a 

biovidros, nomeadamente a inclusão de vidros do sistema CaO-P2O5.  

Neste contexto, pretendeu-se com o presente trabalho experimental avaliar in vitro o 

desempenho de amostras de liga de Ti6A14V revestidas pela técnica de PLD, com 

hidroxiapatite e com hidroxiapatite misturada com um biovidro do sistema CaO-P2O5. O 

comportamento de amostras desta natureza foi avaliado segundo duas perspectivas: pelas 

transformações físico-químicas resultantes da sujeição das amostras a um meio simulador do 

ambiente fisiológico (solução SBF - Simulated Body Fluid) e também pela sua 

citocompatibilidade em contacto com células do tipo osteoblástico (linha celular MG63).  



Os resultados obtidos com este estudo experimental permitiram concluir que:  

- os filmes cerâmicos obtidos por PLD replicam a topografia superficial do substrato metálico 

onde são aplicados;  

- os fenómenos de dissolução e reprecipitação ocorridos durante a imersão em SBF, não 

alteram a estrutura colunar constituinte do revestimento;  

- os revestimentos assim obtidos são muito aderentes e apresentam rugosidade uniforme em 

toda a superfície;  

- quando sujeitas a contacto com células do tipo osteoblástico, as amostras revestidas por PLD 

demonstraram excelente aceitação, comparativamente às amostras de controlo;  

- nas amostras revestidas por PLD e contendo biovidro, observou-se maior proliferação celular 

comparativamente às amostras de controlo e apenas hidroxiapatite;  

- no que diz respeito à morfologia e comparativamente às amostras de controlo, as células que 

cresceram em contacto com as amostras revestidas por PLD e contendo biovidro apresentam 

uma morfologia mais “saudável” e típico de células osteoblásticas, com inúmeros e grânulos 

proteicos, contrariamente às células das amostras de controlo (de hidroxiapatite sinteterizada) 

que se apresentam espalmadas e de aspecto mais indiferenciado.  

Abstract  

The application of implants and prostheses is a frequent clinical procedure to repair dental and 

orthopaedic defects. The biomaterials used in these biomedical devices have to be 

biocompatible, ensuring the biological function of the substituting parts and also providing the 

stimulating factors for osteoconduction and osteointegration. While some biological 

mechanisms associated to cellular differentiation are still obscure, experience accumulated over 

the past few decades has led to the development of implants made of highly resistant metals 

(usually titanium or its alloy) able to withstand high load forces as it is the case for the majority 

of bones, coated with ceramic materials like hydroxyapatite, bioactive glasses or an association 

of these materials. At present, the best commercially available technical solution consists on 

coating the metal (substrate) using the plasma-spray technique. However, the clinical success 

of the rehabilitation expected by the application of plasma-spray coated implants is questioned 

by acute inflammatory reactions, and, sometimes leading to a new surgery for substitution of the 

first implant. These unsuccessful situations are, most frequently, attributed to the chemical 

degradation of the ceramic coating and its decreased adherence to the metallic substrate.  

The application of the PLD (pulsed laser deposition) technique to coat biomedical devices is, 

presently, still in an in vitro experimentation phase, but previous studies indicate that this 

technique may represent a possible solution for the resolution of the referred difficulties, 



because PLD coatings produce extremely thin films (about 10 µ m thick), with a regular surface 

topography, showing excellent adhesion, chemically stable and have a decreased surface 

roughness when compared with plasma-sprayed coatings.  

Notwithstanding the fact that hydroxyapatite is chemically very similar to the extracellular bone 

matrix, at present, it is recognized as having limited bioactivity mainly due to its almost insoluble 

behaviour in physiological media. Consequently, several experimental studies have shown the 

advantages of the association of hydroxyapatite with bioglasses, namely the inclusion of 

glasses belonging to the CaO-P2O5 system.  

In this context, the objectives of this experimental work consist on the evaluation of the in vitro 

performance of metallic Ti6A14V alloy samples coated by PLD with hydroxyapatite and 

hydroxyapatite mixed with a bioglass from the CaO-P2O5 system. The performance of these 

samples was evaluated according to two perspectives: following the physico-chemical 

transformations resulting from the immersion of samples in SBF media (Simulated Body Fluid) 

and also evaluating the cytocompatibility in contact with osteoblastic-like cells (cellular line 

MG63).  

Results from this experimental study led to the following conclusions:  

- ceramic PLD films reproduce the surface topography of the metallic substrate;  

- dissolution and reprecipitation phenomena occurred during immersion in SBF did not modify 

the original columnar structure of the film;  

- coatings films obtained with this technique have very good adherence and uniform roughness 

all over the surface;  

- in contact with osteoblastic-like cells (MG63), PLD test samples exhibited very good 

acceptance and cytocompatibility when compared with control samples;  

- comparing with control samples and with only hydroxyapatite PLD samples, the ones including 

bioglass achieved higher values of cellular proliferation;  

- regarding cellular morphology, PLD samples exhibited healthy cells with many filipodia and 

granular structures when compared with flattened cells grown on control samples.  


