
INFLUÊNCIA DA ATMOSFERA NITRETANTE NA MODIFICAÇÃO DE 
SUPERFICIES DE TITÂNIO COM ÊNFASE NO COMPORTAMENTO DE ADESÃO 

DE PLAQUETAS SANGUÍNEAS 

 
 
 

a,b Vitoriano, J.O., bBraz, D. C. , bCamara, R.B.G, b Rocha, H. A. O.,  
a,bAlves, C. 

clodomiro.jr@hotmail.com 
 aUFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, bUFRN - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  
 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a influência da modificação 
superficial do titânio na adesão de plaquetas sanguíneas, através de técnicas de 
adesão e análises morfológicas. Discos de titânio grau II receberam diferentes 
tratamentos de superfície com plasma de Ar+N2+H2 e Ar+H2, constituindo dois 
grupos experimentais incluindo amostras apenas polidas utilizadas como padrão. 
Antes e após o tratamento as amostras foram caracterizadas quanto à topografia, 
estrutura cristalina e molhabilidade, usando microscopia de força atômica, difração 
de raios-X, espectroscopia Raman e ensaio da gota séssil, respectivamente. Plasma 
sanguíneo rico em plaquetas (PRP) foi aplicado sobre as superfícies modificadas em 
placas de cultivo. Imagens obtidas por microscopia eletrônica das plaquetas 
aderidas foram analisadas a fim de verificar o comportamento das plaquetas nas 
diferentes condições experimentais. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os biomateriais são tão antigos quanto a própria medicina. Contudo, nas 

últimas décadas, as pesquisas e aplicações para esse materiais cresceram 

exponencialmente principalmente pela necessidade de substituir ou reforçar partes 

do corpo. Outro possível motivo para tal crescimento são os avanços tecnológicos 

que resultaram do enfoque interdisciplinar de físicos, químicos, engenheiros e 

cientistas da área biomédica e clínica sobre estes problemas, como relata 1.  

O uso desses materiais nos diferentes dispositivos biomédicos como implantes, 

válvulas, stents, próteses, entre outros, desafiam a pesquisa a cada dia com novas 

solicitações. Qualquer dispositivo biomédico introduzido no corpo humano irá 
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interagir inicialmente com células sanguíneas, um contato que, sem exceções, 

conduz a alterações reativas nos tecidos. Diante destes desafios de 

biocompatibilidade e hemocompatibilidade, principalmente deste último, um grande 

esforço está sendo realizado nas pesquisas para se produzir superfícies que 

interajam com o líquido biológico de maneira semelhante, ou quase, às paredes dos 

vasos sanguíneos2; 3; 4; 5. 

Para isso estão sendo buscadas as mais diversas técnicas de modificação de 

superfícies desses materiais. Fundamentalmente, se deseja modificar a tensão 

superficial sem alterar negativamente as propriedades mecânicas e de 

biocompatibilidade. Dentre as existentes, as técnicas de tratamentos termoquímicos 

auxiliados por plasma tem despertado grande interesse pela sua versatilidade e pela 

possibilidade de tratamento abaixo de 500 °C, evitando distorções de peças finas. 

Elas consistem em introduzir um elemento intersticial (N, C, O ou H) na rede da 

superfície do biomaterial, modificando química, estrutural e/ou topograficamente a 

superfície6; 7; 8; 9; 10.  

No presente trabalho, se pretende avaliar a influência do hidrogênio na 

atmosfera nitretante do plasma sobre as propriedades físico-químicas e nano-

topográficas de superfícies de titânio nitretadas a plasma. Pretende-se ainda 

conhecer o efeito dessas modificações na adesão plaquetária durante ensaios in 

vitro.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O presente trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte foi realizada 

a preparação das amostras, consistindo dos tratamentos por plasma em diferentes 

atmosferas gasosas bem como as caracterizações topográfica, estrutural e de 

molhabilidade.   

Trinta e seis discos de titânio comercialmente puro grau II, ASTM F86, nas 

dimensões de 15 mm de diâmetro por 1 mm de espessura e composição conforme o 

certificado de qualidade fornecido pela Realum Ind. Com. Metais Puros e Ligas 

LTDA Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Composição química dos discos de titânio ASTM F67 GR1Φ. Fonte: ASTM F67. 

Elementos N C H Fe O Ti 
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% 0,011 0,011 0,004 0,04 0,085 Balanço 

As amostras foram lixadas gradualmente com lixas de SiC com granulometria 

220, 360, 400, 600, 1000, 1200, 1500 e 2000 MESH em água corrente, depois  

polidas (Politriz AROTEC, Modelo APL-2 e serie 212560. Brasil) utilizando o pano de 

Polimento – Selvyt em solução coloidal de 40% de sílica (0,03 mícron) com 60 % de 

peróxido de hidrogênio (30%).  As amostras polidas foram limpas em banho de 

ultrassom com detergente enzimático, álcool hidratado 70% e água destilada, e em 

seguida imersas em cada banho por 10 minutos. Esse processe teve o intuito de 

remover contaminantes que pudessem interferir no processo de modificação de 

superfícies assistido por plasma. Em seguida as amostras foram nitretadas por 

plasma num equipamento desenvolvido pelo próprio laboratório Figura 1, cujos 

detalhes físicos e operacionais foram amplamente detalhados em outros trabalhos  7; 

11; 12. 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática do sistema de modificação de superfícies. 

 

As condições de tratamento foram baseadas em tratamentos de nitretação do 

titânio realizado no Labplasma-UFRN, cujos parâmetros são mostrados na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Simbologia e descrição dos tratamentos térmicos realizados. 

Simbologia 

Fluxo (sccm) 

Temperatura (°C) Tempo(h) Pressão (mbar) 

Ar H2 N2 

I - - - - - - 

II 5 15 0 450 1 1 
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III 5 12 3
 

450 1 1 

As espécies presentes na nitretação foram monitoradas em tempo real por 

espectroscopia de emissão óptica para cada condição de tratamento. Após a 

nitretação as amostras foram caracterizadas quanto à molhabilidade, fases 

cristalinas, composição química e finalmente a adesão plaquetária.  A equação 1  foi 

usada para cálculo da tensão superficial a parti dos resultados obtidos na 

molhabilidade  através do método da gota séssil, utilizando dois líquidos água 

destilada e glicerol. 
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Onde   é o ângulo de contato, d

S , p

S ,
d

LV e
p

LV  são as componentes de 

dispersão e a tensão de superfície polar de o sólido e líquido, respectivamente, e 

LV  é a tensão superficial da fase líquida (
d

LV

p

LVLV   ).  

Foram utilizados os valores dos ângulos de contato medidos e os valores das 

componentes polar e dispersiva de cada uma dos líquidos, estes dados são listados 

na Tabela 3.  A tensão interfacial dos materiais com componentes do sangue foi 

obtida a partir da equação 2 13:  
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Onde sbcy  é a tensão interfacial entre os componentes sólidos e de sangue, p

bc  

e d

bc  são a tensão de superfície polar e dispersão do componente sanguíneo. 

 
Tabela 3 - Parâmetros de tensão superficial do líquido utilizados. 

Líquidos  2/ cmnJl   2/ cmnJ
p

l   2/ cmnJ
d

l  

Água 72.8 51.0 21.8 

Glicerol 63.4 26.2 37.2 

Sangue
13

 47.5 36.3 11.2 

Fibrinogênio
13

 65.0 40.3 24.7 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O monitoramento dos experimentos por espectroscopia ótica (OES) 

possibilita obtenção de espectros de emissão ótica nas combinações de fluxo, 

permitindo identificar as espécies presentes em cada condição de tratamento, bem 

como a potência utilizada em cada experimento de modificação de superfície (Fig.2).  
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Figura 2 - Aspectos da emissão óptica dos experimentos realizados. 
 

A Figura 3 mostra as análises de DRX e Espectro Raman para as amostras 

tratadas com diferentes fluxos de gases.  

 

Albumina
13

 65.0 33.62 31.38 

a b 
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Figura 3 - DRX e Espectro Raman.  Figura (a)  Difratogramas de raios-X em ângulo rasante de 0,5 ° 
com amostras tratadas e padrão. Com picos referentes à TiO2, TiN0,26 e TiN. Figura (b) Relação de 

(TO + LO) / (TA + LA). Das amostras em diferentes atmosferas. 
 

No titânio polido (Fig. 3a) a fase TiO2 (rutilo) é observada em 41,09º. Observa-

se que essa fase desaparece após nitretação da mesma. Também pode ser 

observado alargamento do pico de Ti, que corresponde a concentração de nitrogênio 

em diferentes profundidades da amostra. Tal comportamento e justificado pela 

diminuição da intensidade do feixe difratado e consequente alargamento, em função 

da profundidade de penetração 14. A (Fig. 3b), relaciona as razões entre áreas (TO + 

LO) / (TA + LA) Uma vez que, bandas acústicas são advindas da vibração dos 

átomos de titânio com vacâncias de nitrogênio vizinho e a banda óptica de origem 

nas vibrações do nitrogênio vizinho de vacâncias na rede do titânio, possibilitando 

quantificação qualitativa de nitrogênio nas amostras 15.  

As Imagens de AFM e resultados obtidos nas condições de modificação de 

superfície e padrão são apresentados em sequência (Fig. 4). 

 

 

 
Figura 4 – Imagens de AFM (10x10) μm

2
: a) Condição I (Titânio polido), b) Condição II, c) Condição 

III. 

 
O titânio polido apresentou superfície plana e uniforme, indicando uma 

superfície bastante lisa (Fig. 3a). Ao tratar a superfície do titânio com hidrogênio 

a b c 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

4401



puro verifica-se o efeito do mesmo na erosão química. Superfície com picos 

profundos e alargados podem ser observados para condição II (Fig. 4b). A presença 

do nitrogênio teve como efeito o refino dos picos, como pode ser observado na 

condição III (Fig. 4c). 

A molhabilidade foi obtida de três amostras de cada grupo experimental pela 

determinação do ângulo de contato estático utilizando água destilada e glicerol. 

 
Tabela 4. Tensão interfacial de materiais com substâncias biológicas. 

 Água 
Destilada 

Sangue Fibrinogênio Albumina 

I 5.3 1.4 3.1 3.6 
II 36.0 25.2 27.3 22.9 
III 11.5 2.8 10.5 13.5 

 
Os Altos valores da tensão interfacial no modelo teórico encontrados nas 

condições II (Tabela 4) sugerem uma alta afinidade dessas substancia biologicas 

com a supeficie. Podendo gerar um efeito de passivação na superficie, que 

promoveria a redução do grau de ativação plaquetaria na superficie, aja que visto 

que, a proteina albumina retarda a ativação plaquetaria e se encontra em maior 

quantidade no soro sanguíneo 16; 17.  

A morfologia das plaquetas ativadas foi classificada em quatro categorias, do 

mais baixo para o mais alto nível de ativação: redondo ou discoide, dendrítica ou 

pseudopodial inicial, pseudopodial intermediária totalmente espalhada 18. 

 

   
Figura 31 - Imagem MEV de plaquetas aderentes à superfície da condição III. Formas morfológicas 

de plaquetas indicadas: (I) redondo ou discoide, (II)d endrítica ou pseudopodial inicial, (III) 
pseudopodial intermediária. (1) agregados de plaquetas. 

 

CONCLUSÕES  

 

O tratamento termoquímico de descarga luminescente foi eficaz na 

modificação da topografia e na alteração da estrutura química da camada superficial. 
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No experimento II foi possível observar uma redução do grau de ativação 

plaquetária, influenciado pela composição química e rugosidade da superfície do 

substrato que proporcionou um possivel efeito de passivação da superficie com uma 

maior afinidade da proteina albumina ao subtrato conforme apresentado no modelo 

teórico. 
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INFLUENCE OF NITRIDING ATMOSPHERE ON THE MODIFICATION OF 
SURFACE TITANIUM WITH FOCUS ON THE BEHAVIOR OF BLOOD PLATELETS 

ADHESION 

ABSTRACT 

 
The present study aimed to analyze the influence of surface modification of titanium 
on the adhesion of blood platelets, through techniques of adhesion and 
morphological analyzes. Discs of titanium grade II received different surface 
treatments with plasma of Ar + N2 + H2 and Ar + H2, forming two experimental groups 
including only polished samples used as standard. Before and after treatment the 
samples were characterized according to topography, crystalline structure and 
wettability, using atomic force microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy 
and testing of sessile drop, respectively. Platelet rich plasma (PRP) was applied on 
the modified surfaces in a culture plates. Images obtained by electron microscopy of 
adhered platelets were analyzed to verify the behavior of platelets in the different 
experimental conditions.  
 
 

Keywords: Titanium, plasma, nitriding, platelets. 
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