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Título: Estudo da influência do tratamento por plasma de peróxido de hidrogênio
em membranas de poli (l-ácido láctico) PLLA.

Resumo: As propriedades da superfície dos biomateriais determinam o tipo e a força de interação com o
meio biológico. Neste intuito o objetivo deste projeto é analisar a influencia do tratamento por
plasma em atmosfera de peróxido de hidrogênio nas membranas de PLLA, com a finalidade de
verificar quais os parâmetros de tratamento apresentam alterações superficiais no polímero que
promovam um aumento da viabilidade celular. Desta forma, as membranas de Poli (L-Ácido
Láctico) PLLA serão obtidas por evaporação de solvente e terão suas superfícies modificadas
por plasma de peróxido de hidrogênio (H2O2). As membranas de PLLA serão analisadas por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), que será empregada para avaliar a superfície
morfológica do material, a análise de Espectrometria de raio-X por energia dispersiva (EDX) para
identificar os átomos presentes na molécula do material estudado e a análise de ângulo de
contato que fornecerá informações quando a molhabilidade do material antes e após tratamento
por plasma. As membranas de PLLA também serão caracterizadas por Calorimetria Exploratória
de Varredura (DSC) que fornecerá dados sobre as temperaturas de transição do polímero,
Análise Termogravimétrica (TG) nos indicará a estabilidade térmica e degradabilidade do
material, Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) que
mostrará os picos característicos do PLLA, Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raio-X
(XPS) que permitirá averiguar a composição química da camada superficial do material,
Microscopia de Força Atômica (MFA) fornecerá resultados quando a rugosidade do substrato e a
análise de viabilidade celular que será realizada para estabelecer a toxicidade do material e a
proliferação celular nas membranas não modificadas e tratadas, afim de aumentar a interação do
tecido/implante.
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