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RESUMO 

Nesse trabalho multidisciplinar, englobado principalmente pelos 

conhecimentos de ciências dos materiais e ciências biológicas foi investigada a 

adesão, proliferação e diferenciação de células primárias da polpa dentária 

coronária e radicular sobre superfícies de titânio nitretadas a plasma. A 

caracterização físico-química da superfície de TiN (nitreto de titânio) foi realizada 

por Difratômetria de Raios-X (DRX), Microscopia de Força Atômica (AFM) e 

ensaios de Molhabilidade por determinação do ângulo de contato estático. Os 

ensaios de adesão, proliferação, diferenciação e produção de fibras colágenas 

foram avaliados pelos métodos de Cristal Violeta, MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio), Fosfatase Alcalina e Picrocirius Red. Os 

resultados dos ensaios de viabilidade e proliferação evidenciaram uma 

adaptação superior das células da polpa coronária quando comparadas as 

células da polpa radicular. Além disso, a superfície nitretada por gaiola catódica 

favorece a produção de fosfatase alcalina pelas células pulpares coronária e 

radicular, antecipando esse período quando comparados com o controle 

negativo. Por fim, a deposição das fibras colágenas associada à produção de 

fosfatase alcalina na superfície de titânio polido e nitretado a plasma nos permite 

inferir que houve uma diferenciação das células em células osteoblásticas.     
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a década de 60, quando da descoberta do fenômeno de 

osseointegração pelo médico sueco Branemark, a ciência dos materiais tem 

atuado na busca de um material biocompatível com os fluidos biológicos que 

permita a completa reabilitação do indivíduo e a recuperação de tecidos 

humanos perdidos em função de processos patológicos ou traumas. Para esse 

propósito, o titânio comercialmente puro (Ticp) e suas ligas têm se mostrado os 

materiais de escolha por formarem, em contato com o ar, uma fina camada de 

oxido (TiO2) biocompatível com os tecidos humanos. (1,2,3,4) 

Os tratamentos de superfície dos materiais buscam aperfeiçoar as 

características mecânicas do titânio com as propriedades superficiais desejadas 

para a interface com fenômenos biológicos, em especial os fenômenos de 

energia de superfície, molhabilidade e rugosidade. Dentre os processos de 

modificação de superfície a técnica de nitretação por plasma em gaiola catódica 

permite a deposição de filmes finos e uniformes em diferentes substratos, com 

pouca profundidade de penetração da camada de difusão e sem a formação do 

fenômeno de cátodo oco que ocorre na técnica de nitretação planar.(5,6,7) Essa 

técnica é considerada como uma técnica ambientalmente limpa por não causar 

danos ao meio ambiente e uma técnica fria por permitir o tratamento superficial 

em baixas temperaturas, tendo em vista que as altas temperaturas alteram a 

homogeiniedade da superfície.(8,9)  A inserção de íons de nitrogênio na superfície 

permite a formação de um filme de nitreto de titanio (TiNx) com alto potencial 

anti-corrosivo e biocompatível, sendo a resistência a correção importante fator 

no comportamento de células osteoblasticas por influenciar o modo como essas 



16 
 

células espalham na superfície do biomaterial, com consequente influencia na 

proliferação e diferenciação celular.(10) 

A partir da inserção dos implantes no leito cirúrgico uma cascata de eventos 

bioquímicos e moleculares é iniciada e culminam na adesão, proliferação e 

diferenciação de células mesenquimais em osteoblástos que irão sintetizar a 

matriz colágena precursora do tecido ósseo. As células mesenquimais da polpa 

dentária foram isoladas de tecidos pulpares, ligamento periodontal, papila apical, 

folículo dentário e formam colônias heterogêneas com distintos tamanhos e 

morfologia celular constituindo uma cultura de células primárias com potencial 

proliferativo e de diferenciação.(11,12,13,14)  

A polpa dentária apresenta como particularidade, em relação aos outros 

tecidos conjuntivos frouxos, a presença de células próprias, os odontoblastos, 

uma circulação terminal e o fato de estar confinada na câmara e condutos 

pulpares, cercada por uma parede inextensível. Fibroblastos, macrófagos, 

células de defesas e células indiferenciadas completam o grupo celular 

responsável pelas atividades pulpares.(15,16,17) O órgão dentário tem o seu 

desenvolvimento determinado pela interação entre o tecido oral mesenquimal e 

as células ectodérmicas derivadas da crista neural, o que pode interferir nas 

características das células mesenquimais e indica a presença de diferentes 

linhagens celulares na polpa dentária coronária e polpa dentária radicular.(14,15,17) 

A polpa coronária tem sua origem a partir da papila dentária, enquanto a 

polpa radicular provém da papila apical, tecido mole localizado no ápice dos 

dentes permanentes em desenvolvimento. Esse fato poderia evidenciar as 

diferenças e similaridades encontradas entre células coronárias e radiculares in 

vitro. A gênese desta diferença pode estar associada ao desenvolvimento 
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contínuo da papila apical para a formação radicular, necessitando de células com 

maior potencial indiferenciado, enquanto, as células presentes na polpa 

coronária atuariam apenas como repositores de odontoblastos pós-injúria no 

processo de formação de dentina reparadora.(11,15) 

 O desenvolvimento de uma superfície que favoreça os fenômenos de 

adesão, proliferação e diferenciação de células mesenquimais de origem da 

polpa dentária contribui para a reabilitação dos tecidos humanos.(18) Desse modo 

o objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade, adesão, proliferação e 

diferenciação de células mesenquimais de cultura primária da polpa dentária 

coronária e radicular na superfície de titânio polida e submetida ao processo de 

nitretação a plasma em gaiola catódica. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 A influência do nitreto de titânio formado na superfície de biomateriais, bem 

como, da molhabilidade, rugosidade e energia de superfície dos sólidos 

modificados após a realização da nitretação a plasma estão sendo pesquisados 

e os resultados relatados na literatura científica demonstram a viabilidade do 

método para a produção de novas superfícies com aplicação biomédica. 

 No presente trabalho um novo método de nitretação por plasma, denominado 

de descarga por gaiola catódica, foi utilizado para nitretar superfícies de titânio e 

modificar as suas características superficiais. Problemas de efeitos de bordas 

existentes nos processos a plasma convencionais não existem nesse novo 

processo, resultando em superfícies de nitretos mais uniformes e hidrofílicos e 

com menor efeito de corrosão. Desse modo, a superfície nitretada a plasma em 

gaiola catódica apresenta as características essenciais para a adesão, 

proliferação e diferenciação celular, sendo a investigação da resposta biológica 

dessa superfície nitretada primordial quando se pretende usar esse processo na 

fabricação de implantes para recuperação de tecidos humanos. 

 As pesquisas com células mesenquimais primárias ainda são bastante 

imaturas, sendo a elucidação desse novo nicho celular uma contribuição para os 

avanços científicos na terapia com células mesenquimais indiferenciadas e para 

a bioengenharia tecidual. Nesse trabalho pretendemos contribuir com essa 

pesquisa através da análise da atividade de fosfatase alcalina produzida pelas 

células mesenquimais da cultura primária do tecido pulpar radicular e coronário 

de terceiros molares humanos cultivados em meio osteogênico. Associada a 

esses dados analisaremos as imagens morfológicas das células coradas com o 

meio de Picrosyrius Red que revela a produção de matriz colágena.  Essas 
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analises nos permitiram demonstras que as células presentes no tecido pulpar 

são indiferenciadas e quando em meio adequado se diferenciam apresentando 

uma morfologia de células osteoblástica e são capazes de depositarem a matriz 

precursora do tecido ósseo.  
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3. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a viabilidade, adesão, proliferação e diferenciação celular de células 

mesenquimais indiferenciadas da polpa dentária coronária e radicular na 

superfície de titânio polida e submetida ao processo de nitretação a plasma em 

gaiola catódica. 

 

3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desenvolver uma superfície biocompatível com células humanas para 

atuar na regeneração tecidual. 

 Caracterizar físico-químicamente a superfície de titânio tipo II polida e 

submetida à nitretação a plasma em gaiola catódica. 

 Avaliar a adesão, proliferação e diferenciação celular das células pulpares 

na superfície de titânio. 

 Avaliar os fenômenos morfológicos e funcionais das células 

mesenquimais da polpa dentária coronária e radicular. 

 

  



21 
 

4. MÉTODOS 

4.1. Preparação Metalográfica  

Noventa e seis discos de titânio comercialmente puro tipo II (Ticp II) dimensão 

de 19mm X 1,5mm (diâmetro X espessura) foram preparadas 

metalograficamente em lixas de carbeto de silício e polimento em solução 

coloidal de sílica e peróxido de hidrogênio. Em seguida, elas foram lavadas em 

banho ultrassônico com solução de detergente enzimático 5%, enxaguados em 

água destilada e secos em ar quente. As amostras foram divididas em grupo 

controle, constituído por amostras de Ticp II polidas, e grupo experimental, 

constituído por amostras de Ticp II submetido à modificação superficial em 

plasma por gaiola catódica.  

4.2. Nitretação a plasma das amostras 

O processo e o respectivo equipamento de nitretação a plasma das amostras 

já foram detalhadamente descritos em outros trabalhos.(2,7,8) O equipamento 

consiste numa câmara cilíndrica de aço inoxidável de 300 mm X 300 mm 

(diâmetro X altura) no interior da qual se encontra o porta-amostra catodicamente 

polarizado na configuração de gaiola catódica. Entre o porta-amostra e as 

paredes da câmara é aplicada uma diferença de potencial entre 400 – 800 V, 

para abertura da descarga. O plasma assim criado reveste completamente a 

superfície da gaiola produzindo, no interior dos furos, as espécies que irão 

interagir com as amostras de titânio.  

As amostras (48 discos de titânio) do grupo experimental foram dispostas em 

um disco de alumina posto sobre a base catodicamente polarizada do reator, no 

interior da gaiola catódica.(16) Antes da nitretação, foi realizado um procedimento 

de limpeza por plasma das superfícies das amostras. Para tanto vácuo até 
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pressão de 8x10-3 mbar foi realizado para introdução de 12sccm de H2 como gás 

redutor dos óxidos presentes. Quando a pressão atingiu 0,2mbar foram 

estabilizados os demais parâmetros em 0.10mA, e 914V e 200°C por 20 minutos. 

A partir de então foi introduzido 3sccm de nitrogênio (N2) até atingir 1mbar de 

pressão. Nesta condição os demais parâmetros dependentes atingiram os 

valores de 0,38mA, 831V e 450˚C para a corrente, voltagem e temperatura, 

respectivamente. As amostras foram mantidas assim por 60 minutos. Após o 

tratamento superficial, as amostras foram esterilizadas por raio gama num total 

de radiação de 25KGy lançado em doses médias de 8,9KGy/h e levadas para o 

ensaio de cultura celular. 

4.3. Analise físico-química do filme de TiN 

A análise da superfície nitretada foi realizada pelo difratômetro de raios-X 

com incidência rasante (5 graus) usando tubo de cobre (radiação Cu K-alfa) e 

ângulos de varredura entre 30 e 80˚. A identificação das fases foi realizada em 

um programa Match 2. O perfil de rugosidade das amostras foi analisado por 

Microscópio de Força Atômica (AFM), modelo SPM 9600 da Shimadzu, com área 

de análise de 5.00mx5.00m.  A determinação do ângulo de contato estático foi 

realizada através de ensaio da gota séssil, usando água e glicerol, para obtenção 

dos componentes polares e dispersivos, respectivamente. A partir desses 

resultados foi determinada a tensão superficial. 

4.4. Obtenção dos grupos celulares 

Dois dentes humanos do grupo dos terceiros molares inferiores, que seriam 

desprezados após a cirurgia de um paciente de 32 anos, do sexo masculino, 

foram utilizados para obtenção das células mesenquimais da polpa coronária e 

radicular, após exodontia atraumática através de um criterioso protocolo 
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cirúrgico, utilizando técnicas cirúrgicas convencionais e seguindo as rigorosas 

técnicas assépticas. O paciente foi conscientizado da importância da pesquisa e 

sua aquiescência foi estabelecida pela assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por estar em 

conformidade com os critérios operacionais da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. 

O acesso à câmara pulpar ocorreu por odontossecção completa da coroa e 

raiz no terço cervical, seguida de remoção da polpa coronária por instrumental 

de Lucas e instrumentação dos condutos radiculares com lima K n°15, para 

remoção da polpa radicular que formaram respectivamente, os grupos CC 

(células coronárias) e CR (células radiculares). Ambos os grupos foram imersos 

em tubo falcon com meio α-MEM enriquecido com 10.000UI mg\ml, 10mg\ml de 

gentamicina e 250 mg\ml de anfontericina B e transportados em gelo de modo 

asséptico para o Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais (Biopol) 

onde foram submetidos à digestão enzimática com 6mg/mL de colagenase I 

(Gibco, USA) e 8mg/mL de dispase (Gibco, USA), diluídos em 2ml de PBS. A 

suspensão foi centrifugada em 1200 rpm durante oito minutos e o sobrenadante 

retirado, permitindo que as células precipitadas fossem suspensas e cultivadas 

em garrafas pequenas contendo meio básico α-MEM (Cultilab, Brasil) 

suplementado com 15% de soro fetal bovino, FBS (Cultilab, Brasil). As culturas 

foram mantidas a 37˚C em 5% de CO2 até atingirem 70-90% de confluência, com 

troca de meio a cada três dias. Na terceira passagem, o meio básico foi removido 

e então adicionado às placas 2 mL de Tripsina/EDTA (0,25% de Tripsina 

contendo 1 mM de EDTA – Cultilab, Brasil). A suspensão celular foi colocada em 
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tubo cônico com o mesmo volume de meio α-MEM suplementado com 15% de 

FBS com o objetivo de inativar a tripsina e centrifugadas, sendo o sobrenadante 

removido e as células ressuspensas em meio α-MEM. Uma alíquota da 

suspensão dos grupos CC e CR na terceira passagem foram separadas para a 

contagem na Câmara de Neubauer e determinação da viabilidade celular pelo 

Azul de tripan. 

4.5. Curva de crescimento dos grupos celulares coronário e radicular 

Células da polpa coronária e da polpa radicular retiradas de garrafas da 

quarta passagem foram plaqueadas em triplicata respeitando-se a contagem de 

103, 2x103, 4x103, 6x103, 8x103, 1x104, 1,2x104 células/poços em placas de 96 

poços para um acompanhamento por sete dias crescimento celular em função 

da densidade celular, com troca dos meios a cada três dias. A análise foi 

realizada pelo teste quantitativo da redução metabólica do MTT (brometo de 3-

[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) 98% Sigma Aldrich, na concentração 

de 1mg/ml de meio alfa-mem sem SFB (soro fetal bovino)  que resulta na 

produção de cristais de formazano no interior das células. Após 4h, as células 

foram lisadas por etanol PA e a absorbância da liberação dos cristais foi medida 

em uma leitora de Elisa  (Epoch Biotek). 

4.6. Adesão e proliferação dos grupos celulares pulpares 

Uma densidade celular de 6,33x103 células/poço oriundas da polpa coronária 

e da polpa radicular foram plaqueadas isoladamente em triplicatas para os 

ensaios de adesão (7°passagem) e proliferação celular (3°passagem). O Ticp II 

polido foi utilizado como superfície de controle positivo e a placa formou o 

controle negativo do ensaio, quando comparados com a superfície de titânio 

nitretado a plasma por gaiola catódica. A adesão celular foi mensurada após 3h 
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do plaqueamento em 12 discos de titânio, pelo método de coloração por Cristal 

Violeta a 0,2% em 2% de etanol. Após 5minutos de contato com a solução os 

discos foram lavados com PBS para remoção do excesso de reagente e imersos 

em uma solução de lise composta por etanol 50% e 0,1M de citrato de sódio, 

que promoveu a lise e subsequente liberação do reagente absorvido pelas 

células que foi mensurado em um leitor de Elisa  (Epoch Biotek). 

  A proliferação celular na superfície dos discos de Ticp-polido (controle 

positivo- 18 discos), Ticp-nitretado (caso – 18 discos) e placa (controle negativo 

– 18 poços) foi mensurada em 24h, 48h e 72h pelo método de teste quantitativo 

da redução metabólica do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio) 98% Aldrich, seguindo a metodologia anteriormente descrita 

para a análise da curva do crescimento celular. A absorbância, em ambos os 

casos, foi analisada em leitor Elysa –Epoch Biotek. 

Ainda referente ao ensaio de adesão celular 4 discos de titânio, sendo 2 

discos do grupo controle positivo e 2 discos grupo caso, cultivados com CC e CR 

por 3h passaram pelo protocolo de preparo de amostras para Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) Ambiental. As referidas amostras foram fixadas 

em glutaraldeído 2,5% em tampão de cacodilato de sódio 1,5M ph 7,2, 

desidratadas em série crescente de acetona, 5min para cada concentração de 

50%, 70%, 80%, 90% e PA, e submetidas à realização do ponto crítico em CO2. 
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4.7.  Atividade de fosfatase alcalina na superfície de titânio 

A diferenciação celular foi avaliada em triplicata pelo plaqueamento de 

6,33x103 células/poço de células pulpares e radiculars em placas de 12 poços 

contendo os grupos: controle positivo, caso e controle negativo. Inicialmente as 

células foram plaqueadas em 36 discos de titânio ( 18 nitretados e 18 polidos) e 

em 18 poços da placa de cultura com meio α-MEM que após 24h foi substituído 

por 750µl de meio de diferenciação StemPro® Osteogenesis Differentiation Kit 

GIBCO Invitrogen na proporção de 90ml do meio base, 10ml do meio 

suplementar e 50µl de gentamicina (A5955 Sigma Antibiotic). 

A absorbância da fosfatase alcalina é diretamente proporcional à atividade 

enzimática dos grupos celulares e foi analisada em 7, 14 e 21 dias. Os meios de 

cultura dos poços foram removidos e adicionados em tubos eppendorf para 

análise pelo método cinético de tempo fixo e medição do ponto final, preconizado 

no protocolo do Kit de Fosfatase Alcalina Invitrogen. A absorbância foi lida em 

um Espectofotômetro DR 5000 Hach e os cálculos de lineariedade da fosfatase, 

representado na equação abaixo, foram mensurados pela divisão da 

absorbância do teste pela absorbância do padrão, multiplicados pelo fator de 

calibração determinado pelo método. *Valores médios de ensaios em triplicata. 

Equação 2 

A equalização dos dados foi definida pelo produto da divisão dos valores de 

fosfatase alcalina pelo resultado da dosagem de proteínas (equação 2) totais 

obtido segundo o método de Bradford que se baseia na mudança de coloração 

do Coomassie Brilhante Blue G-250 em uma faixa de 590nm. Para o índice de 

proteínas totais uma alíquota dos meios removidos nos ensaios de 7, 14 e 21 
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dias foram adicionados em tubos de ensaios e diluídos em água destilada na 

proporção de 1:20. Posteriormente, 1µl do reagente de Bradford, na proporção 

de 1:4 de água destilada, foi acrescentado ao tubo de ensaio. *Valores médios 

de ensaios em triplicata. 

Equação 2 

4.8. Marcação de matriz colágena na superfície dos discos 

Para análise por microscopia de luz polarizada 4 discos de titânio, sendo 

2 discos do grupo controle positivo e 2 discos do grupo caso, foram cultivados 

com CC e CR por 21 dias em meio de diferenciação osteogênica e 

posteriormente corados em solução de Picro-Sirius Red (Direct Red 80). 

Inicialmente as amostras foram imersas em hematoxilina por 8min e lavadas 

em água destilada até a completa remoção do corante excedente. A solução 

de Pricrosirius Red foi depositada sobre a superfície dos discos e estes foram 

incubados por 60min em temperatura ambiente. Uma solução de água 

acidificada (5ml de ácido acético em 1l de água destilada) foi utilizada para 

lavagem das amostras que em seguida foram desidratadas em etanol PA. 

4.9 Análise estatística  

Os dados foram submetidos à análise por Anova fator único para identificação 

da variância entre os grupos, com valor de p<0,1 sendo considerado significativo 

e a análise por T-Student entre duas amostras presumindo variâncias diferentes 

entre as amostras, quando valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

A correlação entre os dados foi estabelecida pela análise de Pearson (r de 

Pearson) em que produtos r=1 demonstraram uma correlação diretamente 

proporcional, produtos r=-1 demonstraram uma correlação inversamente 
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proporcional e r=0 demonstrou que uma variável não depende linearmente da 

outra.  

5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

5.1 O artigo Influência da composição dos gases durante a modificação da 

superfície por plasma na adesão de células primárias da polpa dental foi 

aceito para publicação na Revista Brasileira de Odontologia RBO, v. 71, n. 

1, 2014 com conceito B4 da Capes.  
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Amostras de titânio foram nitretadas por plasma usando duas composições 

gasosas diferentes: 80%H2-20%N2 e 20%H2-80%N2. No presente trabalho foi 

estudada a influência desses tratamentos sobre suas propriedades físicas 

químicas, bem como sua resposta biológica quando submetidas à cultura de 

células primárias da polpa dentária. Análise por difração de raios X indicam a 

formação de TiN nas duas amostras nitretadas ao contrário da superfície não 

nitretada que continha apenas a fase Ti-α. Verificou-se também modificação na 

dureza, topografia e molhabilidade dessas amostras quando comparadas às 

amostras não nitretadas. Por fim, a análise da adesão celular nessas amostras 

indica que o tratamento aumenta seu valor sendo superior para amostras 

tratadas em maior concentração de hidrogênio. Esses resultados são explicados 

a luz das propriedades físicas químicas modificadas pelo tratamento. 

Palavras chaves: titânio, nitretação a plasma, descarga por gaiola catódica, 

células dentárias primárias.  

Abstract 

Samples were nitrided titanium using two different plasma gas composition: 80% 

H2-20% N2 and 20% H2-80% N2. In the present work, the influence of these 

treatments on their physical chemical properties was studied and biological 

response when subjected to the primary cell culture of dental pulp. Analyses by 

X-ray diffraction indicate the formation of TiN in both nitrided not unlike the 

nitrided surface samples that contained only the Ti-α phase. There was also 

change in hardness, topography and wettability of these samples compared to 

non-nitrided samples. Finally, the analysis of cell adhesion in these samples 

indicate that treatment increases its value being higher for samples treated at 
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higher hydrogen concentration. These results are explained in the light of 

physicochemical properties modified by treatment. 

Key words: Titanium, plasma nitriding, by cathodic cage discharge, primary 

dental cells. 

 

1. Intodução 

O avanço científico no campo biomédico tem permitido a recuperação de 

tecidos humanos perdidos em função de processos patológicos ou traumas. Em 

determinados casos a recuperação estética e funcional da estrutura anatômica 

prescinde de processos cirúrgicos para alocação de implantes ortopédicos e/ou 

dentários. A ciência dos materiais tem atuado na busca de um material 

implantável biocompatível com os fluidos biológicos que permita a reabilitação 

do indivíduo. O titânio comercialmente puro (Ticp) e suas ligas têm se mostrado 

os materiais de escolha por suas características mecânicas, químicas e por 

formarem em contato com o ar uma fina camada de oxido de titânio (TiO2), 

biocompatível com os tecidos humanos e que diminui o fenômeno  de corrosão 

do material, além de influenciar na adesão celular à superfície do implante que 

é imprescindível para a osseointegração dos implantes.(1,2,3)  

Os tratamentos superficiais procuram aperfeiçoar as características do titânio 

com as propriedades superficiais desejadas para a interface com fenômenos 

biológicos. Dentre os processos de tratamento de superfície, a técnica de 

nitretação por plasma em gaiola catódica permite realiazar simultaneamente a 

difusão do nitrogênio e deposição de filmes finos e uniformes em diferentes 

substratos através do efeito em cátodo oco.(2,4,5)  
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Dentre os parâmetros de nitretação, a composição gasosa é um dos mais 

importantes no controle das propriedades da superfície modificada. O objetivo 

desse trabalho é avaliar a influência da composição gasosa do processo de 

nitretação sobre a adesão de células da polpa dentária.  

2. Metodolologia 

2.1. Preparação metalográfica 

Noventa e seis discos de titânio comercialmente puro tipo II (Ticp II) de 

19mm x 1,5 mm   (diâmetro X espessura) foram preparados matalograficamente 

até um polimento final em solução coloidal de sílica e peróxido de  hidrogênio. 

Em seguida, foram limpos em banho ultrassônico por 10minutos com solução de 

detergente enzimático diluído a 5% e enxaguados em água destilada. As 

amostras foram nitretadas num equipamento de plasma já descrito em trabalhos 

anteriores usando a configuração de gaiola catódica.(6) Em torno dos discos foi 

colocada uma gaiola catódica de titânio puro tipo II com dimensões de 76mm de 

diâmetro por 34mm de altura, sendo a espessura da parede de 0,8mm, com furos 

de 12mm de diâmetro e distância entre os centros dos furos adjacentes de 

13,2mm. A tampa de Ticp II sobreposta a gaiola continha um total de 12 furos 

dispostos de forma homogênea em sua superfície.  

 O grupo das amostras não nitretadas foi usado como controle e 

denominado de grupo Ticp II-1. Os dois outros grupos usados no presente 

trabalho foram nitretados conforme condições apresentadas na tabela 1. 

Tabela 1. Composição gasosa e respectivos fluxos utilizados durante a 

nitretação realizada na voltagem de 831V, corrente de 0,38 A, pressão 

0,8mbar e temperatura de 450ºC. 

Composição  da atmosfera 
Fluxo 
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Ticp II – 1 - - 
Ticp II -2 20%H2+80%N2 3 sccm H2-12sccm N2 
Ticp II -3 80%H2+20%N2 12 sccmH2-3sccmN2 

Antes da nitretação, foi realizado um procedimento de limpeza das 

superfícies das amostas. Para tanto, vácuo até pressão de 8x10-3 mbar foi 

realizado para introdução de 12 sccm de -H2 como gás redutor dos óxidos 

presentes. Quando a pressão atingiu 0,2mbar foram estabilizados os demais 

parâmetros em  0.10mA,  e 914V e  200°C por 20 minutos. Posteriormente as 

amostras foram nitretadas conforme as condições da tabela 1. 

Para as amostras do grupo Ticp II-3 (80H2 – 20% N2), o nitrogênio foi 

introduzido até atingir um fluxo total de H2+N2 de 15sccm. Para as amostras do 

grupo Ticp II-2 (20%H2-80%N2) o fluxo de H2 foi reduzido até 3sccm e 

introduzido nitrogênio até atingir o fluxo total de 15sccm. A temperatura foi 

monitorada por um termopar cromo-alumínio em contato com o porta amostra e 

controlada pelo ajuste da tensão e da corrente entre eletrodos. Nestas condições 

de pressão e temperatura constantes, as amostras foram nitretadas por 60 

minutos obedecendo a um fluxo total de 15sccm. Após a nitretação todas as 

amostras eram esterilizadas por raio gama com 25KGy lançados em doses 

médias de 8,9KGy/h. 

2.2.  Caracterização físico-química  

Três amostras de cada grupo Ticp II foram caracterizadas quanto à 

topografia, molhabilidade e fases cristalinas. Microscopia de força atômica foi 

utilizada para análise do perfil e determinação da rugosidade. Determinação do 

ângulo de contato estático foi realizada num goniômetro desenvolvido no 

Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma da UFRN e já descrito 

em trabalhos anteriores (7).  Gotas de água e glicerol foram utilizadas para 

obtenção dos componentes polares e dispersivos, respectivamente, e 
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determinação da tensão superficial. A análise do filme de TiN foi realizada pelo 

difratômetro de raios-X com incidência rasante (5 graus) usando tubo de cobre 

(radiação Cu K-alfa) e ângulos de varredura entre 30 e 80˚. A identificação das 

fases foi realizada em um programa Match 2. 

2.3. Delineamento da adesão celular  

Terceiros molares superiores, que seriam desprezados após a cirurgia de 

um paciente de 32 anos, do sexo masculino, foram utilizados para obtenção das 

células mesenquimais da polpa coronária. O paciente foi conscientizado da 

importância da pesquisa e sua aquiescência foi estabelecida pela assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), anteriormente aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) por estar em conformidade com os critérios operacionais da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.  

O acesso à câmara pulpar, para remoção do grupo celular utilizado nesse 

experimento, ocorreu por odontossecção completa da coroa e raiz, seguida da 

remoção da polpa coronária por instrumental de Lucas. O tecido pulpar foi 

submetido à digestão enzimática com 6mg/mL de colagenase I (Gibco, USA) e 

8mg/mL de dispase (Gibco, USA), diluídos em 2ml de PBS. A suspensão foi 

centrifugada em 1200 rpm durante oito minutos e o sobrenadante retirado, 

permitindo que as células precipitadas fossem suspensas e cultivadas em 

garrafas pequenas contendo meio básico α-MEM (Cultilab, Brasil) suplementado 

com 15% de soro fetal bovino, FBS (Cultilab, Brasil). A cultura celular foi mantida 

a 37˚C em 5% de CO2 até atingirem 70-90% de confluência, com troca de meio 

a cada três dias. No subcultivo, o meio básico foi removido e então adicionado 

às placas 2 mL de Tripsina/EDTA (0,25% de Tripsina contendo 1 mM de EDTA 
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– Cultilab, Brasil). A suspensão celular foi colocada em tubo cônico com o 

mesmo volume de meio α-MEM suplementado com 15% de FBS com o objetivo 

de inativar a tripsina e centrifugadas, sendo o sobrenadante removido e as 

células ressuspensas em meio α-MEM. Uma alíquota da suspensão na terceira 

passagem foi separada para a contagem na Câmara de Neubauer e 

determinação da viabilidade celular pelo Azul de Tripan. 

Células da polpa coronária retiradas de garrafas da quarta passagem 

foram plaqueadas em triplicata respeitando-se a contagem de 6x103 

células/poços em placa de 96 poços para um acompanhamento por sete dias do 

desenvolvimento celular. A análise foi realizada pelo teste quantitativo da 

redução metabólica do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio) 98% Aldrick, na concentração de 1mg/ml de meio alfa-MEM sem 

SFB (soro fetal bovino)  que resulta na produção de cristais de formazano no 

interior das células. Após 4h, as células foram lisadas por etanol PA e a 

absorbância da liberação dos cristais foi medida em um equipamento Elisa 

Biotek. Para análise da adesão celular a densidade de 6x103 células/poço foi 

plaqueada em triplicata para os ensaios de adesão nos grupos Ticp II-1, Ticp II-

2 e Ticp II-3. A adesão celular foi mensurada após 24h do plaqueamento pelo 

método de coloração por Cristal Violeta a 0,2% em 2% de etanol. Após 5minutos 

de contato com a solução os discos foram lavados com PBS para remoção do 

excesso de reagente e imersos em uma solução de lise composta por etanol 

50% e 0,1M de citrato de sódio, que promoveu a lise e subsequente liberação do 

reagente absorvido pelas células. 

2.4 Análise estatística  
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Os dados foram submetidos à análise por T-Student entre duas amostras, 

presumindo variâncias diferentes entre as amostras, quando valores de p<0,05 

foram considerados significativos.  

3. Resultados e Discussão 

O tratamento de nitretação por plasma em gaiola catódica permite tanto a 

difusão de nitrogênio para o interior da amostra como também a formação de 

filmes de TiN(nitretação). A presença do hidrogênio na atmosfera nitretante tem 

a função de reduzir as impurezas de oxigênio residual, modificar a topografia da 

superfície por erosão química e auxiliar na difusão do nitrogênio no titânio. A 

inserção de íons de nitrogênio na superfície permite a formação de um filme de 

nitreto de titanio (TiN) com alto potencial anti-corrosivo e biocompatível.(7,8,9) 

Além disso, o bombardeamento dos elétrons contra os átomos e moléculas dos 

gases geram novos íons e elétrons que são acelerados contra o cátodo e 

produzem diversas reações na superfície do substrato, alterando a tensão 

superficial, molhabilidade e rugosidade do Ti que são fenômenos comumente 

associado à adesão celular em biomateriais.(10,11,12)   

Na análise do difratograma de raios X apresentado na figura 1, observa-se 

que o pico referente ao Tiα foi reduzido quando as amostras foram nitretadas. 

Para essas amostras também se observa o surgimento dos picos referentes ao 

TiN. Aliando esses dois fatos pode-se concluir que o TiN está em forma de filme 

sobre a superfície do Tiα. Por outro lado também se verifica que para amostras 

tratadas com maior concentração de H2 houve maior intensidade do pico de TiN, 

indicando que o hidrogênio possui função importante no mecanismo de 

nitretação. 
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Figura 1. Gráfico de difração de raio-x de amostras de Ticp II. Ticp II-1 

amostras polidas; Ticp II-2 fluxo de 80% H2; Ticp II-3 fluxo de 20% H2. 

A topografia da superfície é extensivamente associada à resposta celular in 

vitro e in vivo. Entretanto, há divergência com respeito ao tipo de topografia 

preferida para a adesão celular. No presente trabalho três topografias diferentes 

foram analisadas. Na tabela 2 são apresentados os valores médios e respectivos 

desvios padrões referentes aos parâmetros de rugosidade Ra, Rp, Rz, e Rp\Rz. 

Os valores de Ra são comumente utilizados por indicarem os valores médios de 

variação dos picos e vales em relação a linha média imaginária do perfil da 

superfície. Esses valores nos dão uma analise parcial da topografia e sua 

complementação pode ser obtida dividindo-se o valor de Rp, valor da análise dos 

picos, por Rz, valor médio da rugosidade unitária obtida em cinco comprimentos 

de medição. O quociente dessa equação nos permite avaliar a topografiadas 
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superfícies, sendo que maiores valores da relação do contorno indicam a 

presença de picos com vértices mais afilados.(13) 

Tabela 2- Rugosidade da superfície de titânio puro e nitretado a plasma por 

Microscopia de Força Atômica.  *média aritmética dos valores de 

rugosidade. 

 Ticp II -1* Ticp II-2* Ticp II-3* 

Ra 1,61 9,20 10,07 
Rz 51,16 161,06 117,84 
Rp 2,46 12,07 12,67 
Rp\Rz 0,67 0,61 0,49 

Pelos valores da Tabela 2 verifica-se que as amostras nitretadas possuem 

valores de Ra superiores à amostra sem tratamento. Apesar da maior rugosidade 

dessas amostras, aquela nitretada com maior concentração de nitrogênio 

apresentou Rp\Rz próxima da amostra sem tratamento, ou seja, iguais a 0,61 e 

0,67, respectivamente. A amostra Ticp II-3 apresentou um valor de 0,49, o que 

demonstra maior arredondamento dos picos. 

 

Figura 2. Análise topográfica da superfície de tiânio nitretado a plasma. 

Ticp II-1 controle; Ticp II-2 80%N220%H2;  Ticp II-3 20%N280%H2.  

A hidrofilicidade do material é correlacionada à adsorção de proteínas na 

superfície e, por consequência, a adesão celular(3). A deposição do líquido na 

superfície de um sólido resulta na formação de uma gota (Fig. 3) e o 

mensuramento da interseção da linha tangente ao líquido e a superfície do sólido 



38 
 

dá origem ao ângulo de contato que é característico da tensão superficial do 

liquido e energia superficial do substrato.(14) 

).  

Figura 3. Perfil do ângulo de contato nos ensaios de molhabilidade das 

amostras de titânio puro e nitretrada a plasma Ticp II-1 controle; Ticp II-2 

80%N220%H2;  Ticp II-3 20%N280%H2. 

As superfícies de Ticp II-1, Ticp II-2 e Ticp II-3, apresentaram ângulos de 

contato que foram avaliados de forma estática pelo método da gota séssil e seus 

resultados médios estão demonstrados na tabela 3. A tensão superficial das 

amostras demonstrou sensibilidade ao processo de nitretação em ambos os 

fluxos quando comparados com o controle, sendo γs/1 = 29,51, γs/2=45,62 e 

γs/3=50,61. As superfícies Ticp II-2 tiveram o componente polar diminuído e o 

apolar aumentado, 11,81 e 33,80, respectivamente, quando comparados com a 

superfície Ticp II-3 que obteve os valores médios de 35,39 para os componentes 

polares e 15,22 para os componentes apolares.  

Tabela 3- Análise da hidrofilia da superfície de titânio puro e nitretado a 

plasma por ensaios de molhabilidade. *média aritmética dos valores do 

ângulo de contato. γs=tensão superficial; γs
p=componente polar; 

γs
d=componente apolar. 

 Ticp II -1* Ticp II-2* Ticp II-3* 

Água 76,74 76,19 52,35 
Desvio 0,78 0,61 0,86 
Glicerol 79,89 60,51 49,78 
Desvio 0,66 0,77 0,85 

ϒs
p 25,69 11,81 35,39 

ϒs
d 3,82 33,80 15,22 
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ϒs 29,51 45,62 50,61 

A influência da rugosidade na hidrofilia da superfície é extensamente 

pesquisada e não há consenso quanto à interferência desse fenômeno nos 

ângulos de molhabilidade, sendo que alguns autores sugerem, inclusive, uma 

adequação do ângulo de Young pela inserção de um fator de correção referente 

à rugosidade com base na termodinâmica dos ângulos de contato em superfícies 

ásperas e heterogêneas.(8) O que observamos nesse ensaio é que embora tenha 

ocorrido uma mudança significativa entre os valores de Ra do Ticp II-1 e Ticp II-

2, não houve uma diferença significativa entre os ângulos de contatos da 

superfície com p= 0,94, enquanto os valores de Ra entre Ticp II-2 e Ticp II-3 

apresentaram p>0,05, mas apresentaram ângulos de contato com diferença 

significativa (p=0,03).  

A fase inicial e imediata da adesão celular decorre da adsorção de água na 

superfície do material, seguida pela deposição de proteínas intrínsecas da matriz 

extracelular, sendo a qualidade desse fenômeno relacionado à fase de fixação, 

morfologia, proliferação e diferenciação celular.(1) A aderência celular na 

superfície do titânio ocorre em função das características topográficas e 

químicas desse biomaterial que foram alterados pelo tratamento a plasma em 

gaiola catódica com fluxo de 20%N280%H2 e 80%N280%H2 (Tab. 1 e 2). A 

adesão na superfície de Ticp II-3 (0,21) foi superior às superfícies Ticp II-1 (0,19) 

e Ticp II-2 (0,20), mostrado na Fig. 4, entretanto, a análise por t-student 

demonstra que o valor de p é similar entre as superfícies e não significativo 

(p>0,05).(15) 
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Figura 4- Adesão celular na superfície de titânio puro e nitretado a plasma 

após 24h do plaqueamento celular. A sobreposição da barra de erros indica 

o desvio padrão dos resultados de 0,006 Ticp II-1; 0,001 Ticp II-2; 0,01 Ticp 

II-3. 

A maioria das células se comporta como macroânions que são corpos 

carregados eletronegativamente e hidrofílicos, fenômeno que pode explicar a 

maior adesão das células mesenquimais da polpa dentária a superfície de Ticp 

II-3 que apresentou um componente polar superior as superfícies de Ticp II-2. 

(16) 

4. Conclusão 

As amostras nitretadas em atmosferas mais ricas em hidrogênio 

(80%H220%N2) produziram superfície com Ra superior, sendo que a análise 

topográfica e a razão Rp\Rz demonstra  que a superfície possuem picos mais 

arredondados que contribuem para maior adesão celular.  
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7.  Research highlights  

 A formação de TiN é maior quando há maior presença fluxo de H2 no 

processo de nitretação a plasma por gaiola catódica.  

 A rugosidade média não interferiu nos ângulos de molhabilidade da 

superfície de titânio.  

 A adesão celular mostrou-se sensível as alterações dos componentes 

polares da superfície de titânio nitretado a plasma. 
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5.2 O artigo Atividade de fosfatase alcalina por células da polpa dentária 

em interface com titânio modificado por plasma foi submetido à Revista 

Brasileira de Odontologia com conceito Qualis B4 pela Capes.   

Atividade de fosfatase alcalina por células da polpa dentária em interface com 

titânio modificado por plasma. 
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Resumo 

No presente trabalho um novo método de nitretação por plasma, denominado de 

descarga por gaiola catódica, foi utilizado para nitretar superfícies de titânio de 

modo a aumentar a sua biocompatibilidade com os tecidos humanos. A 

investigação da resposta biológica dessa superfície nitretada quando em contato 

com células com potencial osteogênico é fundamental quando se pretende usar 

esse processo na fabricação de implantes. Desse modo foram avaliados in vitro 

os fenômenos inicias que culminam na osseointegração dos implantes, tendo 

como foco principal a adesão, proliferação e atividade de fosfatase alcalina de 

células da polpa dentária. A caracterização físico-química da superfície de TiN 
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foi realizada pelo difratômetro de raios-X, microscopia de força atômica e ensaios 

de molhabilidade por determinação do ângulo de contato estático. A adesão 

celular foi favorecida pelo tratamento de superfície a plasma em gaiola catódica, 

sendo a adesão significativamente maior nas superfícies de ticp nitretado 

quando comparados com a superfície da placa de cultura. Além disso, a 

concentração das fibras colágenas associada à atividade de fosfatase alcalina 

nos permite inferir que houve uma diferenciação das células de origem da polpa 

dentária em células osteoblásticas.  

Palavras chaves: células pulpares, fosfatase alcalina, titânio, nitretação a 

plasma, gaiola catódica.   

Abstract 

In this study a new method for plasma nitrided called discharge sputter cage was 

used for titanium surfaces to improve their biocompatibility with human tissue. 

The investigation of the biological response of this nitrided surface when in 

contact with cells with osteogenic potential is essential when you want to use this 

process in the manufacture of implants. Thus were evaluated in vitro the initial 

phenomena that culminate in osseointegration of implants, the main adhesion, 

proliferation and production of alkaline phosphatase from cells of the dental pulp 

focus. The physicochemical characterization of the surface of TiN was carried out 

by X-ray diffractometer, atomic force microscopy and wettability tests for 

determining the static contact angle. Cell adhesion was enhanced by surface 

treatment plasma cathode cage being significantly greater adhesion on the 

surfaces nitrided Ticp compared with the plate surface. Moreover, deposition of 
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collagen fibers with production of alkaline phosphatase allows us to infer that 

there was a differentiation of cells of the dental pulp source in osteoblastic cells. 

Key words: pulp cells, alkaline phosphatase, titanium, plasma nitriding, 

sputtering cage. 

1. Introdução  

 A partir da inserção dos implantes no leito cirúrgico, uma cascata de eventos 

bioquímicos e moleculares é iniciada e culmina na diferenciação de células pré-

osteoblásticas que irão sintetizar a matriz colágena precursora do tecido ósseo. 

As células com genótipo osteoblástico respondem a topografia de superfície 

sendo a sua morfologia, proliferação e adesão influenciadas diretamente pela 

nanotopografia, microtopografia ou a combinação desses dois fatores. (1,2,3)  

 O titânio comercialmente puro (Ticp) e suas ligas têm se mostrado os 

materiais de escolha na produção de implantes dentários e ortopédicos por 

formarem em contato com o ar uma fina camada de oxido (TiO2), biocompatível 

com os tecidos humanos e que diminui o fenômeno de corrosão do material, 

além de influenciar a adesão celular à superfície do implante que é 

imprescindível para a osseointegração dos implantes.(2) 

 Entretanto, o filme de TiO2 possui vacâncias que em contato com o ambiente 

são facilmente preenchidas por contaminantes que interferem na adesão celular. 

O tratamento a plasma das superfícies de implantes biomédicos produz um filme 

de TiN e minimiza a formação de partículas relacionadas as falhas dos implantes 

após sua inserção no leito cirúrgico. Além disso, o filme de TiN permite a 

adsorção de proteínas como a vitronectina e a adesão e espalhamento de 

células humanas.(2,3,4) 
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No presente trabalho um novo método de nitretação por plasma, denominado 

de descarga por gaiola catódica, foi utilizado para nitretar superfícies de titânio. 

Problemas de efeitos de bordas existentes nos processos a plasma 

convencionais não existem nesse novo processo, resultando em superfícies de 

nitretos mais uniformes. A investigação da resposta biológica dessa superfície 

nitretada quando em contato com células com potencial osteogênico é 

fundamental quando se pretende usar esse processo na fabricação de 

implantes. 

As células com potencial osteogênico após a adesão e proliferação celular 

se diferenciam e depositam uma matriz colágena que posteriormente será 

mineralizada dando origem ao tecido ósseo.(3) A fosfatase alcalina esta presente 

nas superfícies das células em sua fase inicial de diferenciação e mineralização 

óssea, declinando após a maturação celular. A fosfatase alcalina é uma 

metaloenzima codificada por genes diferentes gerando izoenzimas presentes no 

fígado, placenta, rins e ossos. Para a engenharia de tecidos a fosfatase é um 

importante marcador da atividade osteogênica sendo o seu índice associado à 

mineralização do tecido neoformado.(5,6)  

Nesse trabalho foram avaliados in vitro os fenômenos inicias que culminam 

na osseointegração dos implantes, tendo como foco principal a adesão, 

proliferação e atividade de fosfatase alcalina de células da polpa dentária na 

superfície de titânio modificada por plasma em gaiola catódica.   

2. Metodologia 

2.2 Preparação metalográfica 

Noventa e seis discos de titânio comercialmente puro tipo II (Ticp II) 19mm X 

1,5mm (diâmetro X espessura) foram preparadas metalograficamente em lixas 
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de carbeto de silício e polimento em solução coloidal de sílica e peróxido de 

hidrogênio. Em seguida, eles foram lavados em banho ultrassônico com solução 

de detergente enzimático 5%, enxaguados em água destilada e secos em ar 

quente. As amostras foram divididas em grupo controle, constituído por amostras 

de Ticp II polidas, e grupo experimental, constituído por amostras de Ticp II 

submetido à modificação superficial em plasma por gaiola catódica.  

2.3 Nitretação a plasma das amostras 

O processo e o respectivo equipamento de nitretação a plasma das amostras 

já foram detalhadamente descritos em outros trabalhos.(7,8,9) Ele consiste numa 

câmara cilíndrica de aço inoxidável de 300 mm X 300 mm (diâmetro X altura) no 

interior da qual se encontra o porta-amostra catodicamente polarizado na 

configuração de gaiola catódica (Fig. 3.a). Entre o porta-amostra e as paredes 

da câmara é aplicada uma diferença de potencial entre 400 – 800 V, para 

abertura da descarga. O plasma assim criado reveste completamente a 

superfície da gaiola produzindo, no interior dos furos, as espécies que irão 

interagir com as amostras de titânio. 

As amostras do grupo experimental foram dispostas em um disco de alumina 

posto sobre a base catodicamente polarizada do reator, no interior da gaiola 

catódica(9). Antes da nitretação, foi realizado um procedimento de limpeza das 

superfícies das amostas. Para tanto vácuo até pressão de 8x10-3 mbar foi 

realizado para introdução de 12 sccm de H2 como gás redutor dos óxidos 

presentes. Quando a pressão atingiu 0,2mbar foram estabilizados os demais 

parâmetros em 0.10mA,e 914V e 200°C por 20 minutos. A partir de então foi 

introduzido 3 sccm de nitrogênio (N2) até atingir 0,8 mbar de pressão. Nesta 

condição os demais parâmetros dependentes atingiram os valores de 0,38 mA, 
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831V e 450˚C para a corrente, voltagem e temperatura, respectivamente. As 

amostras foram mantidas assim por 60 minutos. Após o tratamento superficial, 

as  amostras foram esterilizadas por raio gama num total de radiação de 25KGy 

lançado em doses médias de 8,9KGy/h. 

2.4 Analise físico-química do filme de TiN 

A análise da superfície nitretada foi realizada pelo difratômetro de raios-X com 

incidência rasante (5 graus) usando tubo de cobre (radiação Cu K-alfa) e ângulos 

de varredura entre 30 e 80˚. A identificação das fases foi realizada em um 

programa Match 2. O perfil de rugosidade das amostras foi analisado por  

Microscópio de Força Atômica (AFM), modelo SPM 9600 da Shimadzu, em 

análise de 5.00mx5.00m.  A determinação do ângulo de contato estático foi 

realizada através de ensaio da gota séssil, usando água e glicerol, para obtenção 

dos componentes polares e dispersivos, respectivamente, e determinação da 

tensão superficial. 

2.5 Cultivo celular 

As células foram isoladas da polpa dentária de um terceiro molar superior, 

removido por criterioso processo atraumático e por indicação cirúrgica. O 

paciente foi conscientizado da importância da pesquisa e sua aquiescência foi 

estabelecida pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por estar em 

conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

O tecido pulpar foi removido por curetagem e submetido à digestão enzimática 

com 6mg/mL de colagenase I (Gibco, USA) e 8mg/mL de dispase (Gibco, USA), 

diluídos em 2ml de PBS. A cultura celular foi mantida a 37˚C em 5% de CO2 até 
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atingirem 70-90% de confluência, com troca de meio a cada três dias. Uma 

alíquota da suspensão na terceira passagem foi separada para a contagem na 

Câmara de Neubauer e determinação da viabilidade celular pela coloração de 

Azul de Tripan.  

2.6 Adesão e proliferação celular 

A adesão celular foi mensurada após 3h do plaqueamento em 12 discos e 6 

poços da placa de cultura, pelo método de coloração por Cristal Violeta a 0,2% 

em 2% de etanol. Após 5minutos de contato com a solução os discos foram 

lavados com PBS para remoção do excesso de reagente e imersos em uma 

solução de lise composta por etanol 50% e 0,1M de citrato de sódio, que 

promoveu a lise e subsequente liberação do reagente absorvido pelas células. A 

proliferação celular foi mensurada em 24h, 48h e 72h pelo método de teste 

quantitativo da redução metabólica do MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-

il]-2,5-difeniltetrazólio) 98% Aldrich . A absorbância foi analisada em medidor 

Elysa –Epoch Biotek quando 3ml do meio de cada amostra foram distribuídos 

em três poços da placa de 96 poços totalizando o número de 9 resultados para 

cada grupo analisado. 

2.7 Atividade de fosfatase alcalina na superfície de titânio. 

O índice de absorbância da fosfatase alcalina é diretamente proporcional à 

atividade enzimática dos grupos celulares e sua absorbância dos meios de 

cultura em meio osteogênico (STEMPROR  Osteogenesis Differentiation Kit) de 

7, 14 e 21 dias foi lida em um Espectofotômetro DR 5000 Hach e os cálculos de 

lineariedade da fosfatase, representado na equação 1, foram mensurados pela 

divisão da absorbância do teste pela absorbância do padrão estabelecido no 
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experimento, multiplicados pelo fator de calibração determinado pelo método. 

*Valores médios de ensaios em triplicata. 

  Equação 1 

A equalização dos dados, demonstrada na equação abaixo, foi definida pelo 

produto da divisão dos valores de fosfatase alcalina pelo resultado da dosagem 

de proteínas totais obtido segundo o método de Bradford que se baseia na 

mudança de coloração do Coomassie Brilhante Blue G-250 em uma faixa de 

590nm. Para o índice de proteínas totais uma alíquota dos meios removidos nos 

ensaios de 7, 14 e 21 dias foram adicionados em tubos de ensaios e diluídos em 

água destilada na proporção de 1:20. Posteriormente, 1µl do reagente de 

Bradford, na proporção de 1:4 de água destilada, foi acrescentado ao tubo de 

ensaio. *Valores médios de ensaios em triplicata. 

Equação 2 

 

2.8 Marcação de matriz colágena na superfície dos discos 

Para análise por microscopia de luz polarizada 4 discos de titânio, sendo 

2 discos nitretados a plasma e 2 discos de titânio polidos, foram cultivados 

com 6,33x103células por 21 dias em meio osteogênico (STEMPROR  

Osteogenesis Differentiation Kit) e posteriormente corados em solução de 

Picro-Sirius Red (Direct Red 80). 

 

2.9 Análise estatística  
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Os dados foram submetidos à análise por Anova fator único para identificação 

da variância entre os grupos, com valor de p<0,1 sendo considerado significativo 

e a análise por T-Student entre duas amostras presumindo variâncias diferentes 

entre as amostras, quando valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

A correlação entre os dados foi estabelecida pela análise de Pearson (r de 

Pearson) em que produtos r=1 demonstraram uma correlação diretamente 

proporcional, produtos r=-1 demonstraram uma correlação inversamente 

proporcional e r=0 demonstrou que uma variável não depende linearmente da 

outra. 

3. Resultados 

O difratograma de raios-X com incidência rasante (Fig. 1) indica que a 

superfície original do titânio contém, além do Ti-, a fase TiO2. Avaliando a 

intensidade relativa I(TiO2)/I percebe-se que o filme de TiO2 é de pequena 

espessura.  Após a limpeza prévia e subsequente nitretação o filme foi reduzido 

para dar origem ao TiN. Considerando-se que o coeficiente de absorção do TiO2 

seja próximo ao do TiN, pode-se afirmar que a camada de TiN possui maior 

espessura que o TiO2. Através da análise da superfície por microscopia de força 

atômica foi possível observar mudanças topográficas após a nitretação. Através 

do perfil topográfico obtido foi possível determinar os parâmetros de rugosidade 

Ra, Rp, Rz e Rp/Rz Fig. 2.(10) O filme de nitreto de titânio formado modificou a 

topografia da superfície e alterou a rugosidade como pode ser observado pelos 

valores médios de Ra de 0,994 ± 0,22 e 11,510 ± 1,26, para as amostras de Ticp 

polidas e nitretadas (Fig.2), respectivamente e valor de p=0,0004 demonstrando 

uma diferença significativa dos valores de rugosidade. 
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Foi observado que o processo de nitretação a plasma alterou sensivelmente 

a molhabilidade. Na tabela 1 são apresentados resultados de parâmetros de 

molhabilidade para gotas sésseis de água e glicerol. Observa-se que a superfície 

nitretada apresentou maior molhabilidade tanto para água como para o glicerol. 

No caso das componentes polares e apolares, verifica-se grande diferença na 

componente polar, mais que o dobro da superfície de titânio polida.  

A viabilidade celular, demonstrada nos resultados da contagem na câmara de 

Neubauer, foi de 4,79x106 na superfície da placa de cultura que representa 80% 

de células viáveis e visualmente as células da polpa dentária apresentaram uma 

proliferação esparsa ao longo da garrafa, com morfologia intrínseca de células 

osteoblásticas (Fig.3b).(4,11,12) A análise ANOVA dos dados de adesão celular 

após três horas (tab.2) demonstra que há variância entre a adesão celular no ticp 

polido, ticp nitretado e placa com valor de p=0,01. Seguindo-se a análise 

estatística pelo t-student a diferença foi identificada entre as amostras de ticp 

nitretadas e a cultura na placa de cultura que apresentaram médias de 0,17 e 

0,12, respectivamente e valor de p<0,05. 

Os valores médios da proliferação na placa de cultura demonstram que o 

comportamento celular em 7 e 14  foram crescente com saturação do meio após 

o décimo quarto dia resultando na senescência celular como pode ser observado 

pelo decréscimo proliferativo no vigésimo primeiro dia.  

As células apresentaram uma rápida adaptação à superfície do ticp 

demonstrando seu potencial osteogênico aos 7 dias demonstrado pela sua 

capacidade de atividade de fosfatase alcalina (Graf.1), sendo que a superfície 

nitretada permitiu um pico máximo de produção da enzima aos 14 dias de cultivo.  
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A análise de microscopia de luz polarizada demonstrou a deposição de fibras 

colágenas na superfície nitretada e polida (Fig. 3.c e 3.d).  

4. Discussão 

A deposição de filmes de TiN aumenta a biocompatibilidade do substrato de 

titânio por aumentar os efeitos anti-oxidantes do metal em contato com os fluídos 

biológicos além de potencializar a adesão celular ao modificar os fenômenos 

físicos e químicos comumente associado à esse fenômeno biológico. As 

características topográficas e químicas das superfícies dos materiais 

determinam a adsorção proteica na superfície e, consequentemente, 

determinam as interações celulares com o biomaterial. (2,4,12,13) 

O fenômeno de adesão celular é determinado por uma fase inicial e imediata 

de adsorção de água na superfície seguida pela deposição de proteínas 

intrínsecas da matriz extracelular. A qualidade desse fenômeno é primordial para 

o desenvolvimento da fase de fixação celular e envolve ligações físico-químicas 

como força de Vander Waals e forças iônicas, bem como para a fase de adesão 

celular propriamente dita que ocorre em longo prazo pela expressão de proteínas 

da membrana celular, especialmente as proteínas da família das integrinas, e 

influenciará na morfologia, proliferação e diferenciação celular.(3)  

A variação da rugosidade supostamente altera a adesão celular e, 

consequentemente, os fenômenos de proliferação, diferenciação e produção de 

matriz celular determinando a expressão fenotípica de células osteoblásticas. 

Esse fator é extensivamente associado à resposta tecidual in vitro e in vivo, 

entretanto, há divergências quanto à preferência de rugosidade pelas células 

com genótipo osteoblástico, embora seja reconhecido o seu potencial de 

distinguir diferentes rugosidades de superfícies, bem como topografias 
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diferentes em rugosidades semelhantes.(14,15,16) Uma análise estatística pela 

correlação de Pearson com r=1, comparando-se os valores de Ra e a média da 

adesão celular encontramos uma correlação positiva entre o aumento da 

rugosidade e o fenômeno de adesão. 

Os valores de Ra são comumente utilizados por indicarem os valores médios 

da variação dos picos e vales em relação à linha média imaginária do perfil da 

superfície. Esses valores nos dão uma análise parcial da topografia e sua 

complementação pode ser obtida dividindo-se o valor de Rp, valor da análise dos 

picos, por Rz, valor médio da rugosidade unitária obtida em cinco comprimentos 

de medição. O produto dessa equação nos permite avaliar a topografia das 

superfícies demonstrando o contorno dos picos presentes, sendo que as 

amostras de Ticp II polido apresentaram o valor médio de 0,77 e as amostras de 

ticp II nitretadas apresentaram o valor médio de 0,56, e p=0,01 (teste t-student), 

demonstrando haver uma diferença significativa na topografia das amostras pela 

formação de picos com vértices maisarredondados na superfície das amostras 

nitretadas, como bem evidenciado na Fig. 2 e que possivelmente, contribuíram 

para a adesão celular a superfície nitretada a plasma em gaiola catódica.  

Os valores médios da proliferação da placa  em 7, 14 e 21 dias mantiveram 

uma correlação positiva r=1 em função da Ra nos períodos analisados.  

As moléculas de água, inseridas no tecido sanguíneo, são aquelas que 

atingem primeiro a superfície, sendo esse fator correlacionado à adsorção de 

proteínas na superfície e, por consequência, a adesão celular.(13) Tendo em vista 

que a maioria dos grupos celulares se comportam como macroanions, que são 

corpos carregados eletronegativamente e hidrofílicos, a molhabilidade do 

material está intrinsicamente correlacionada ao fenômenos biológicos que 
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ocorrem na superfície do implante.(4,17) O que observamos nesse ensaio foi uma 

correlação negativa entre Ra e o ângulo de contato com valor  de r=-1, 

demonstrando que a alteração da rugosidade pela deposição do filme de TiN 

mantém uma relação inversamente proporcional ao ângulo de contato de modo 

que o aumento da rugosidade nas superfícies nitretadas aumentou 

consideravelmente a molhabilidade do ticp II. Além disso, houve uma relação 

diretamente proporcional r=1em relação aos componentes polar e dispersivo, 

bem como a tensão superficial que permitem avaliar a energia de superfície do 

biomaterial (Tab. 1) que foi influenciada pela rugosidade e topografia da 

superfície.  

A alteração da energia de superfície altera a deposição celular na superfície 

e comumente, células osteoblásticas preferem aderir a biomateriais que 

apresentam maior energia de superfície como evidenciado nesse ensaio, 

embora o valor de p seja >0,05 entre a adesão celular das superfícies de ticp 

polido e ticp nitretado.(18) 

A fosfatase alcalina é uma proteína liberada por células pré-osteoblásticas 

durante o processo de inicial de diferenciação celular que ocorre normalmente 

entre 7 e 14 dias.(15,16) O potencial de diferenciação foi estabelecido através do 

produto da fosfatase alcalina pela quantidade de proteínas totais que demonstra 

o número total de células viáveis no processo de diferenciação.  Os dados da 

Tab. 2 nos permite aferir que as células cultivadas no controle negativo, 

mantiveram uma diferenciação contínua nos três períodos analisados e um pico 

máximo de diferenciação aos 21 dias, enquanto as células cultivadas em ticp 

polido apresentaram um pico máximo de diferenciação aos 7 dias com 

decréscimo subsequente nos outros períodos. As células cultivadas na 
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superfície nitretada, por sua vez, diferenciaram-se em torno dos 14 dias, 

antecipando o período de diferenciação da superfície das placas de cultura 

estabelecidas como controle negativo e que são desenvolvidas para favorecer o 

desenvolvimento celular in vitro.  

O corante Picro-sirius Red cora fibras colágenas permitindo avaliar a 

tonalidade e a disposição espacial das fibras, e a visualização das fibras nas 

superfícies por este método demonstrou a biocompatibilidade da superfície 

polida e nitretada.(19) Esses dados corroborados pela atividade de fosfatase 

alcalina demonstram a diferenciação das células pulpares em osteoblastos pela 

expressão funcional das células nas superfícies.  

5. Conclusão 

 Os resultados demonstram que a adesão celular é favorecida pelo tratamento 

de superfície a plasma em gaiola catódica, sendo a adesão significativamente 

maior nas superfícies de ticp nitretado quando comparados com a superfície da 

placa. A superfície nitretada favoreceu ainda a proliferação celular visto que esse 

fenômeno manteve uma correlação positiva com a rugosidade média da 

superfície em análise. Além disso, a deposição das fibras colágenas associada 

à atividade de fosfatase alcalina nos permite inferir que houve uma diferenciação 

das células de origem da polpa dentária em células osteoblásticas.     
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Figura 1. Gráfico de análise do filme de TiN por difração de raio-x. 
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Figura 25. Análise por AFM das superfícies de titânio polidas (AM 

1;AM2;AM3) e superfícies de titânio nitretada a plasma (AM4;AM5;AM6). 
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Figura 3. A = Processo de nitretação a plasma em gaiola catódica. B = 

Microscopia ótica das células pulpares dentárias. Magnificação de 500x. C = 

Deposição de matriz colágena na superfície de titânio polida. D = Deposição de 

matriz colágena na superfície de titânio modificado por plasma. 

Lista de Tabelas 

Amostra  Molhabilidade Microscopia de 
Força Atômica 

 Água  Componente 
polar 

Componente 
dispersivo 

Energia 
de 
superfície 

Ra* Rp\Rz* 

Ticp II 
polido 

69,7
3 

24,63 8,52 33,16 0,99 0,77 

Ticp II 
nitretado 

17,9
5 

56,17 14,07 70,24 11,51 0,56 

Tabela 1. Caracterização físico-química da superfície de Ticp II polido e 

nitretado a plasma em gaiola catódica. *Valores médios da análise da 

rugosidade por AFM.  lengthX 5.00[um]/lengthY 5.00 [um]/área 25.000 

[(um)2]/valores em [nm]. AM - amostras. 
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Amostras  Adesão  Proliferação 

  7 
dias  

14 
dias  

21 
dias 

Ticp II 
polido 

0,16 0,50 1,07 0,60 

Ticp II 
nitretado 

0,17 0,51 1,12 0,67 

Placa  0,12 0,41 0,74 0,63 

Tabela 2. Fenômenos biológicos da interface de células pulpares e Ticp 

II. Valores médios da absorbância dos ensaios.  

 

Gráfico 1. Atividade osteogênica na superfície de titânio polida, nitretada 

e placa de cultura. *Valores obtidos pela equação 2. 
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6.  COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

A biocompatibilidade de um material pode ser definida como a sua 

capacidade de desempenhar determinada função em contato com o organismo 

vivo sem desencadear respostas maléficas no indivíduo e, portanto, sem indícios 

de Citotoxicidade e Genotoxicidade. Conscientes da importância desses fatores 

para a produção de uma nova superfície de implantes biomédicos, propusemos 

no anteprojeto a realização desses ensaios pelos Métodos de Ágar e Ensaio 

Cometa, respectivamente. Propusemos também ensaios de Von Kossa como 

ensaios complementares a análise de absorbância de fosfatase alcalina para 

comprovação da diferenciação osteogênica. Além disso, pretendíamos realizar 

a identificação de marcadores celulares por citometria de fluxo, preconizados 

pela Sociedade Internacional de Terapia Celular como essenciais para a 

denominação da cultura celular como células tronco adulta. Esse ensaio foi 

realizado, entretanto, seria necessário a sua repetição para obtenção de dados 

confiáveis, tendo em vista que no primeiro momento o número de eventos 

possíveis por amostra estava inferior ao necessário para leitura, em função da 

dificuldade de obtenção de um número maior de células na cultura estabelecida. 

 Sabemos, contudo, que o período proposto para um mestrado é exíguo e os 

ensaios propostos não puderam ser realizados ou repetidos, como era 

necessário para os ensaios de citometria de fluxo. Entretanto, entendemos que 

a construção do conhecimento não deve ser limitada em um corte vertical de 

tempo e continuaremos a desenvolver a pesquisa procurando elucidar as 

dúvidas remanescentes. 

Cabe ressaltar que apesar das dúvidas que permanecem em relação ao 

desenvolvimento da superfície e sobre as características genotípicas das 
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células, esse trabalho inovador e multidisciplinar me permitiu crescer 

intelectualmente, me inserido em um mundo de pesquisa árduo mas de grande 

satisfação pessoal ao ver as limitações de um formação de graduação serem 

vencidas na trajetória do mestrado e culminando na minha inserção em três 

grandes grupos de pesquisa: Labplasma-UFRN – Laboratório de Processamento 

de Materiais por Plasma; Evidências Científicas em Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-facial-UFRN; Biomateriais-UFCG.   

A trajetória do mestrado ainda me permitiu o crescimento profissional como 

colaboradora externa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através de um 

vínculo institucional com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que 

permite aos alunos de Pós-graduação o assessoramento para subsidiar as 

ações regulatórias no âmbito da Gerência Geral de Produtos para a Saúde, 

promovendo a melhoria da eficácia e eficiência da análise de processo de 

registro de produto para a saúde. 

Por fim, o conhecimento adquirido nesse período foi compartilhado, debatido 

e consubstanciado em congressos, incluindo a participação na comissão 

acadêmica do 7º COLAOB – Congresso Latino Americano de Órgãos Artificiais 

e Biomateriais-2012. Os trabalhos inscritos nos congressos incluem; Influence of 

nonionic surfactante used in the test for wettability -7º COLAOB – Congresso 

Latino Americano de Órgãos Artificiais e Biomateriais-2012; Biocompatibility of 

titanium surfaces treated plasma in contact with undifferentiated mesenchymal 

stem cells -7º COLAOB – Congresso Latino Americano de Órgãos Artificiais e 

Biomateriais-2012; Biofilm formation inhibition of pseudomonas aeruginosa in 

titanium surfaces that were plasma nitride – XII SBPmat – 2013; Influence of gas 

flow during the surface modification of titanium plasma cell adhesion in primary 
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dental pulp8th International Conference on Surfaces, Coatings and 

Nanostructured Materials (NANOSMAT); Analysis of adsorption and capillarity of 

porous scaffolds produced by plasma – 3º Taller de Órganos Artificiales, 

Biomateriales e Ingeniería de Tejidos Analysis of Absorption. 
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APÊNDICE 1 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse estudo a viabilidade celular demonstrada nos resultados da contagem 

na câmara de Neubauer, representada pelos valores de 10,9x106 e 4,79x106 em 

se tratando de células coronárias e células radiculares, respectivamente, 

evidencia um franco desenvolvimento das células coronárias frente às células da 

polpa radicular que cresceram cerca de duas vezes menos e visualmente 

apresentaram uma proliferação esparsa ao longo da garrafa, enquanto as 

células da polpa coronária expandiram em toda a superfície (figura 1).  

 

Figura 1. Microscopia óptica das CC (A e B) e CR (C e D). Magnificação de 

100x (A e C) e 500x (B e D) 

As células da polpa radicular e coronária apresentam uma proliferação inicial 

semelhante (fig. 2. a, b, c, d, e e f), com exceção da concentração de 1,2x104 

(fig. 2g) em que as células oriundas da polpa coronária apresentaram um 

crescimento significativamente superior às células da polpa radicular 
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evidenciada pelos resultados médios de 0,2863, 0,1803 e 0,0366DP e 0,005DP, 

respectivamente. Comportamento este, que foi repetido ao longo do experimento 

e nos leva a perceber um desenvolvimento superior das células coronárias em 

relação às células da polpa radicular e que é acentuado quando em maiores 

densidades (fig.2). Além disso, as células da polpa radicular apresentaram uma 

proliferação com morte celular (fig. 2.a, 2.c, 2.d e 2.g) ou formação de platô (fig. 

2.b e 2.f) por volta do 2° e 4° dias e recomeçaram a crescer de modo geral por 

volta do 3° e 5° dias. Coincidentemente, esses eventos ocorreram de forma 

sincronizada ao período estabelecido para a troca do meio de cultura e indicam 

uma adaptação superior das células coronárias que continuam proliferando de 

forma linear e mais homogênea independentemente da diminuição dos 

nutrientes no meio ou da densidade celular. 

 



69 
 

Figura 2. Gráficos da análise da curva de crescimento celular. A= 

densidade celular de 103. B = densidade celular de 2x103. C = densidade 

celular de 4x103. D = densidade celular de 6x103. E = densidade celular de 

8x103. F=densidade celular de 104. G = densidade celular de 1,2x104. 

 O bombardeamento da superfície com íons de nitrogênio possibilitou a 

formação de TiNx nas amostras analisadas e diminuição dos picos de TiO2 e Tiα, 

como visto na Fiigura 3, sendo que o filme formado modificou a topografia da 

superfície e alterou a rugosidade como pode ser observado pelos valores médios 

de Ra de 0,994 δ 0,22 e 11,510 δ 1,26, para as amostras de ticp polidas e 

nitretadas (Tab. 1), respectivamente e valor de p=0,0004 (teste t-student) 

demonstrando uma diferença significativa dos valores de rugosidade.  

 

Figura 3. Gráfico de análise do filme de TiN por difração de raio-x 

 Ticp polido Ticp nitretado 

 AM 1* AM 2* AM 3* AM 4* AM 5* AM 6* 
Ra 0,9990 0,7730 1,2110 11,6860 12,6730 10,1710 
Rz 29,1370 21,6790 21,4960 142,4170 120,8480 97,2060 
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Rzjis 12,3500 8,0260 7,5970 60,7110 54,2120 43,7270 
Rq 1,4790 1,1290 1,5660 14,7630 15,7820 12,6040 
Rp 24,1520 15,2430 15,9500 85,3210 65,5980 50,2010 
Rv 4,9850 6,4360 5,5460 57,0960 55,2490 47,0050 

Tabela 1. Análise da rugosidade por AFM. * lengthX 5.00[um]/lengthY 5.00 

[um]/área 25.000 [(um)2]/valores em [nm]. AM - amostras 

 O produto da equação Rp\Rz demonstra que o contorno dos picos presentes 

nas amostras de Ticp II polido apresentaram o valor médio de 0,77 e as amostras 

de ticp II nitretadas apresentaram o valor médio de 0,56, e p=0,01 (teste t-

student), demonstrando haver uma diferença significativa na topografia das 

amostras pela formação de picos com vértices mais arredondados na superfície 

das amostras nitretadas, como bem evidenciado na Fig. 4 e que possivelmente, 

contribuíram para a adesão celular a superfície nitretada a plasma em gaiola 

catódica.  

 

 

Figura 4. Microscopia de Força Atômica 

A análise ANOVA dos dados de adesão celular  após três horas demonstra 

que há variância entre a adesão dos grupos celulares da polpa coronária de ticp 
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polido, ticp nitretado e controle negativo com valor de p=0,06 e os grupos da 

polpa radicular com valores de p=0,01. Seguindo-se a análise estatística pelo t-

student a diferença foi identificada entre as amostras de ticp nitretadas e o grupo 

controle negativo que apresentaram médias de 0,18 e 0,11, respectivamente e 

valor de p= 0,0004 entre as células da polpa coronária e 0,17 e 0,12, 

respectivamente e valor de p=0,01 entre as células da polpa radicular, 

demonstrando que as superfícies nitretadas alteraram a adesão celular quando 

comparadas com a superfície de plástico que constituíam o grupo controle 

negativo.  

 

Figura 5. Representação gráfica da adesão celular após 3h do 

plaqueamento 

Nessa análise não se observou diferença significativa da adesão celular entre 

os grupos de ticp polido e ticp nitretato de ambos os grupos celulares como 

reportado pelos valores de p=0,59 e p=0,61 (t-student) para CR e CC, 

respectivamente, contudo, a análise de correlação de Pearson com valor de r=1, 

quando comparado os valores de Ra e a média da adesão celular das CC e CR, 

ticp
polido

ticp
nitretado

controle
ticp

polido
ticp

nitretado
controle

polpa coronária polpa radicular

Série1 0,16 0,18 0,11 0,16 0,17 0,12

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
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demonstrou uma correlação positiva entre o aumento da rugosidade e o 

fenômeno de adesão celular em ambos os grupos celulares. Esse fenômeno 

demonstra que as células são sensíveis a rugosidade da superfície e respondem 

de forma diferente em contato com a superfície. Em relação ao padrão de adesão 

celular intra grupos celulares não houve diferença entre os CC e CR com valores 

de p=0,89, 0,22 e 0,20 para os grupos de ticp polido, ticp nitretado e controle 

negativo, respectivamente. Além disso, manteve-se o padrão de crescimento 

celular (figura 2), já que as células da polpa coronária e células da polpa radicular 

apresentaram uma adesão inicial semelhante  em todos os grupos.   

A proliferação celular (figura 6) apresentou uma correlação negativa r=-1 em 

se tratando das CC e uma correlação positiva r=1 para as CR em função da Ra 

em 7, 14 e 21 dias. Esse fato demonstra que a proliferação celular das células 

da polpa coronária sofreu influência de outro fenômeno além 

 da rugosidade, visto que as CC apresentaram uma correlação positiva em 

relação a Ra para a adesão celular que é o fenômeno desencadeante da 

proliferação celular. Os valores médios da proliferação do controle negativo de 

ambos os grupos celulares, demonstram que o comportamento celular em 7, 14 

e 21 dias manteve o padrão estabelecido na análise da curva de crescimento 

celular (fig 7.) com maior adaptação das CC em relação as CR e uma correlação 

positiva r=1 para as CR em função da Ra em 7, 14 e 21 dias. Embora os valores 

iniciais de proliferação celular em sete dias sugira que em contato com o ticp 

polido e nitretado haja uma inversão desse comportamento celular estando as 

CR mais adaptadas que as CC, uma análise continua da proliferação em 14 dias 

reporta um crescimento de cerca de 4,5x das CC, enquanto as CR apenas 

duplicaram os valores de proliferação (figura 6).  
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Figura 6. Representação gráfica da proliferação celular 

A deposição do líquido na superfície de um sólido resulta na formação de uma 

gota (fig. 7) e o mensuramento da interseção da linha tangente ao líquido e a 

superfície do sólido dá origem ao ângulo de contato que é característico da 

tensão superficial do liquido e energia superficial do substrato. A deposição do 

filme de TiN alterou sensivelmente a hidrofilia da superfície (Tab. 2) com 

diminuição do ângulo de contato médio do ticp polido de 69,73 para 17,95 na 

superfície de ticp nitretado (figura 7) e p=0,0005.  

 

 

Figura 7. Ensaios de molhabilidade pela técnica da gota sensível 

amostra
s 

água desvio glicero
l 

desvio Ys
p Ys

d Ys 
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AM1 69,66 0,9 67,75 0,8 23,4581
5 

9,60547 33,0636
2 

AM2 70,05 0,5 68,41 0,5 23,5379
0 

9,22243 32,7603
3 

AM3 69,48 0,9 70,28 0,7 26,9003
2 

6,74517 33,6454
9 

AM4 19,35 0,96 19,97 0,61 54,0125
4 

15,3087
1 

69,3212
4 

AM5 15,68 1,04 20,55 0,53 57,6568
4 

13,6146
3 

71,2714
6 

AM6 18,83 0,94 23,22 0,67 56,8481
4 

13,2816
3 

70,1297
7 

Tabela 2. Valores de molhabilidade e energia de superfície. 

Ys
p=componente polar; Ys

d=componente dispersivo; Ys=energia de 

superfície 

Em relação a influência da rugosidade nos ensaios de molhabilidade o que 

observamos foi uma correlação negativa entre Ra e o ângulo de contato com r=-

1, demonstrando que a alteração da rugosidade pela deposição do filme de TiN 

mantém uma relação inversamente proporcional ao ângulo de contato de modo 

que o aumento da rugosidade nas superfícies nitretadas diminuiu 

consideravelmente a molhabilidade do ticp II. Além disso, houve uma relação 

diretamente proporcional r=1em relação aos componentes polar e dispersivo, 

bem como a tensão superficial que permitem avaliar a energia de superfície do 

biomaterial (Tab. 2) que foi influenciada pela rugosidade e topografia da 

superfície.  

Células osteoblásticas normalmente preferem aderir a biomateriais que 

apresentam uma energia de superfície de 60dinas, contudo, os ensaios aqui 

realizados não permitiram essa correlação tendo em vista que não houve 

diferença entre a adesão celular das superfícies de ticp polido e ticp nitretado, 

conforme discutido acima. Contudo, a adesão e espraiamento celular na 

superfície do titânio nitretado, como evidenciado na fig. 8, demonstra a as 
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características biocompatíveis do filme de nitreto formado pelo processo de 

nitretação em gaiola catódica. 

 

Figura. 8 Microscopia Eletrônica de Varredura. Magnificação de 500x. A 

= CC Ticp II polido. B= CC Ticp II nitretado. C= CR Ticp II polido. D=CR Ticp 

II nitretado.  

O potencial osteoblástico foi estabelecido através do produto da fosfatase 

alcalina pela quantidade de proteínas totais que demonstra o número total de 

células viáveis no processo de diferenciação.  Os dados da figura 9 nos permite 

aferir que as células CC e CR cultivadas no controle negativo, mantiveram uma 

diferenciação contínua nos três períodos analisados e um pico máximo de 
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diferenciação aos 21 dias, enquanto as células cultivadas em ticp polido 

apresentaram um pico máximo de atividade de fosfatase alcalina aos 7 dias para 

as CR com decréscimo subsequente nos outros períodos e um pico máximo aos 

14 dias para as CC e ambos os grupos celulares cultivados em ticp nitretado 

apresentaram um pico de fosfatase alcalina aos 14 dias.  

 

Figura 9. Potencial osteogênico 

As células CR apresentaram uma rápida adaptação à superfície do ticp aos 

7 dias com diferença significativa do potencial osteoblástico entre o ticp polido e 

controle negativo, bem como entre o ticp nitretado e o controle negativo e o ticp 

polido e ticp nitretado. Entretanto, uma analise individual por t-student dos 

valores de fosfatase alcalina das CR (Tab. 3) não presume diferença entre o ticp 

polido e ticp nitretado, p=0,78, demonstrando que o potencial de osteoblástico 

foi alterado pela faixa de proteínas totais. A análise de t-student entre os valores 

de fosfatase alcalina do ticp nitretado das CC aos 7 dias, também demonstra 

uma diferença significativa, p=0,03, em relação as CC do ticp polido, tendo a 

formação do filme de TiN favorecido a atividade de fosfatase alcalina pelas 

células mesenquimais da polpa dentária.   
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Tabela 3. Análise dos dados do potencial osteogênico 

Embora o potencial osteoblástico celular aos 14 dias (figura 7) indique uma 

diferenciação acentuada das CC em ticp polido o teste t-student da fosfatase 

alcalina (Tab. 3) entre as superfícies ticp polido e ticp nitretado não demonstram 

diferenças p=0,76, mas demonstra uma diferença entre as superfícies de ticp 

polido e ticp nitretado, p=0,04, para as CR sendo a superfície nitretada favorável 

ao desenvolvimento desse grupo celular.  

As células osteoblásticas depositam uma matriz colágena que 

posteriormente será mineralizada dando origem ao tecido ósseo. As fibras de 

colágeno depositado em todas as superfícies demonstram a biocompatibilidade 

da superfície de Ticp II polido e Ticp II  nitretado que permitiram a expressão 

funcional das células. Esses dados associados à atividade de fosfatase alcalina 

demonstram a diferenciação das células mesenquimais pulpares.  

O corante Picro-sirius Red cora fibras colágenas permitindo avaliar a 

tonalidade e a disposição espacial das fibras, sendo que a coloração alaranjada 

visível na figura 10 permite identificar a morfologia das células com expressão 

do fenótipo osteoblástico  e na figura 11 é possível a confirmação da expressão 

placas de 7 dias média fosf. Alcal.desvio proteinas totais potencial de difer.

polpa coronária polido 0,62 0,62 0,62 0,65 0,66 0,65 0,65 0,62 0,65 0,64 0,02 2,05 3,22

polpa coronária nitretado 0,68 0,69 0,71 0,71 0,59 0,60 0,89 0,79 0,82 0,72 0,10 2,85 3,95

controle negativo 0,95 1,02 0,97 0,64 0,68 0,65 0,61 0,61 0,61 0,75 0,18 3,06 4,10

polpa radicular polido 0,63 0,63 0,64 0,59 0,59 0,59 0,60 0,57 0,58 0,60 0,02 18,77 31,19

polpa radicular nitretado 0,56 0,56 0,58 0,59 0,59 0,58 0,68 0,67 0,66 0,61 0,05 2,51 4,14

contole negativo 0,67 0,66 0,68 0,52 0,54 0,50 0,68 0,65 0,65 0,61 0,07 0,34 0,55

placas de 14 dias

polpa coronária polido 0,96 0,90 0,92 0,93 0,88 0,90 0,73 0,72 0,79 0,86 0,09 17,33 20,17

polpa coronária nitretado 0,80 0,86 0,82 0,73 0,69 0,77 0,82 0,82 0,83 0,79 0,05 7,53 9,51

controle negativo 0,89 0,86 0,84 1,17 1,06 1,10 0,99 0,93 0,94 0,97 0,12 8,00 8,21

polpa radicular polido 0,96 0,93 0,88 0,66 0,93 0,78 0,87 0,87 0,85 0,86 0,09 7,79 9,09

polpa radicular nitretado 0,91 0,91 0,84 0,50 0,55 0,51 0,75 0,76 0,75 0,72 0,16 8,71 12,13

contole negativo 0,91 0,83 0,88 0,72 0,76 0,72 0,75 0,79 0,75 0,79 0,07 8,33 10,54

placas de 21 dias

polpa coronária polido 0,65 0,67 0,61 0,80 0,82 0,82 0,99 1,00 0,99 0,82 0,15 3,28 4,02

polpa coronária nitretado 0,78 0,82 0,74 0,75 0,76 0,72 0,76 0,80 0,79 0,77 0,03 0,33 0,43

controle negativo 0,69 0,71 0,70 0,82 0,85 0,81 0,78 0,75 0,77 0,76 0,06 13,45 17,60

polpa radicular polido 0,73 0,75 0,82 0,80 0,74 0,61 1,15 1,26 1,06 0,88 0,22 2,76 3,13

polpa radicular nitretado 0,58 0,61 0,59 0,61 0,67 0,66 0,45 0,46 0,40 0,56 0,10 0,00 0,00

contole negativo 0,73 0,76 0,79 0,82 0,84 0,95 0,69 0,69 0,69 0,77 0,09 27,55 35,64
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genotípica pela deposição de tecido colágeno o que ratifica a diferenciação das 

células de origem dentária nas superfícies em análise.   

 

Figura 10. Microscopia óptica da coloração por picrocirius red, após 21 

dias do plaqueamento. A- ticp II polido CC; B- ticp II nitretado CC; C ticp II 

polido CR; D-ticp II nitretado CR. 

 

Figura 11. A = Deposição de matriz colágena na superfície de titânio 

polida. B = Deposição de matriz colágena na superfície de titânio 

modificado por plasma. 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


